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Bildningsnämnden

Resultat av elevenkäter för vuxenutbildningen 2017
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Enkäterna är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och genomförs en gång
per år.
Enkäter hösten 2017:
o Grundläggande vuxenutbildning
o Gymnasial vuxenutbildning – närundervisning och flex samt distans
o Orienteringskurs
o Utbildning i svenska för invandrare studieväg 1
o Utbildning i svenska för invandrare studieväg 2 och 3
o Särskild utbildning för vuxna
Statistik- och utredningar har under vecka 40-42 2017 på uppdrag av
bildningsnämnden genomfört elevenkäter riktade till samtliga elever inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, orienteringskurs, utbildning i
svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.
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Bakgrund
Statistik- och utredningar har under vecka 40-42 2017 på uppdrag av
bildningsnämnden genomfört elevenkäter riktade till samtliga elever inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, orienteringskurs, utbildning i
svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.
Syftet med enkätundersökningarna är främst att varje utbildningsanordnares
skolledning och personal ska ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer
verksamheten under aktuellt år och över tid. Utbildningsanordnarna använder
resultaten som utgångspunkt för sitt utvecklingsarbete. Enkätresultaten utgör
underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.

Resultat
Enkät 5-gradig skala

Medelvärden
totalt 2017

Medelvärden Medelvärden
totalt 2016
totalt 2015

Gymnasial
vuxenutbildning
- Närundervisning och
flex
- Distansundervisning

4,16
4,04

4,22
3,98

4,38
4,33

Grundläggande
vuxenutbildning
Sfi studieväg 2 och 3

4,05
4,30

4,18
4,32

4,22
4,30

Enkät 3-gradig skala

Medelvärden
totalt 2017

Medelvärden Medelvärden
totalt 2016
totalt 2015

Orienteringskurs

2,87

2,91

2,72

Sfi studieväg 1

2,70

2,75

2,75

Särskild utbildning för
vuxna

2,63

-

-

Sammanställning av respektive enkät finns i bilaga.
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Svarsfrekvens
Enkät
Gymnasial
vuxenutbildning
Grundläggande
vuxenutbildning
Sfi steg 1
Sfi steg 2 och 3
Orienteringskurs
Särskild
utbildning för
vuxna (ny enkät)

Svarsfrekvens i
% 2017

Svarsfrekvens i
% 2016

Svarsfrekvens i
% 2015

92,7

88,0

87,3

61,0
85,0
78,0
100

59,4
94,0
47,5
100

82,9
82,8
59,9
78,2

82,9

-

-

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information är inte påkallad i ärendet.
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