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gymnasie- och gymnasiesärskolan LÅ19/20
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Bildningsnämndens elevenkät
Under våren 2020 (vecka 4-7) har alla elever på de kommunala
gymnasieskolorna på uppdrag av bildningsnämnden genomfört nämndens
elevenkät. Friskolorna samt Vretagymnasiet har erbjudits att delta i enkäten, av
14 friskolor valde 5 friskolor att delta 2020. De friskolor som valde att delta
var Björkö fria gymnasium, Framtidsgymnasiet, Klara gymnasiet, MTU och
Praktiska gymnasiet.
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Syftet med enkäten är att skolledning personal och elever ska ha möjlighet att
se hur eleverna bedömer verksamheten under det aktuella läsåret samt
möjliggöra jämförelser över tid. Enkäterna är en del av skolans eget
systematiska kvalitetsarbete där påståendena är utformade i syfte att användas
vid uppföljning och utvärdering av skolornas kvalitetsområden, bland annat
inom ramen för kvalitetsrapporterna. Enkäten innehåller även frågor som
återfinns som indikatorer i bildningsnämndens mål och är därför en del av
nämndens måluppföljning. Bildningsnämndens elevenkät utgör en viktig del i
det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet utgör ett underlag för
bildningsnämnden att fullgöra sin lagstadgade skyldighet att vid behov vidta
åtgärder för förändringar och förbättringar.
De frågeområden som tas upp i elevenkäten är för elever på gymnasieskolan är:
övergripande, lärare och bedömning, undervisning, bemötande/likabehandling,
elevhälsa/trygghet, elevkår/elevråd/elevforum samt övrigt. För elever på
gymnasiesärskolan är frågeområdena; lärare/assistenter/skolledning, kunskaper
och undervisning, bedömning och betyg, ansvar och inflytande, skolmiljö och
utrustning, psykosocial miljö samt övergripande.
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Om mig
Under våren har även alla elever i årskurs två på gymnasieskolan genomfört
Om-mig som är en webbenkät om hälsa och livsstil som går ut till alla
ungdomar i årskurs två på gymnasiet och årskurs åtta på grundskolan. Enkäten
har genomförts mellan 2014-2020 och är ett samarbete mellan länets
kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Frågorna i
enkäten är framtagna i samarbete med ungdomar.
Enkäten har ett tydligt folkhälsoperspektiv där ett av frågeområdena har en
direkt koppling till skolans uppdrag.
De frågeområden som rapporten omfattar är; familj och vänner, hälsa och
livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid och livet och framtiden.

_________
Beslutsunderlag:
Redovisning av enkätresultat och Om-mig enkäten för gymnasie- och gymnasiesärskolan
LÅ19/20 (jun-20).docx
Bilaga 1 Översikt Index för frågeområden (jun-20).pdf
Bilaga 2 Flest vet ej svar gy (jun-20).pdf
Bilaga 3 Flest vet ej svar gysär (jun-20).pdf
Bilaga 4 Elevenkät resultat program ALG över tid 2016-2020 .pdf
Bilaga 5 Elevenkät resultat program BER & BIR över tid 2016-2020.pdf
Bilaga 6 Elevenkät resultat program FOL & KAT över tid 2016-2020.pdf
Bilaga 7 Gysär spindeldiagram 2020 (jun-20).pdf
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Bakgrund
Bildningsnämndens elevenkät
Under våren 2020 (vecka 4-7) har alla elever på de kommunala
gymnasieskolorna på uppdrag av bildningsnämnden genomfört nämndens
elevenkät. Friskolorna samt Vretagymnasiet har erbjudits att delta i enkäten, av
14 friskolor valde 5 friskolor att delta 2020. De friskolor som valde att delta
var Björkö fria gymnasium, Framtidsgymnasiet, Klara gymnasiet, MTU och
Praktiska gymnasiet.
Syftet med enkäten är att skolledning personal och elever ska ha möjlighet att
se hur eleverna bedömer verksamheten under det aktuella läsåret samt
möjliggöra jämförelser över tid. Enkäterna är en del av skolans eget
systematiska kvalitetsarbete där påståendena är utformade i syfte att användas
vid uppföljning och utvärdering av skolornas kvalitetsområden, bland annat
inom ramen för kvalitetsrapporterna. Enkäten innehåller även frågor som
återfinns som indikatorer i bildningsnämndens mål och är därför en del av
nämndens måluppföljning. Bildningsnämndens elevenkät utgör en viktig del i
det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet utgör ett underlag för
bildningsnämnden att fullgöra sin lagstadgade skyldighet att vid behov vidta
åtgärder för förändringar och förbättringar.
De frågeområden som tas upp i elevenkäten är för elever på gymnasieskolan är:
övergripande, lärare och bedömning, undervisning, bemötande/likabehandling,
elevhälsa/trygghet, elevkår/elevråd/elevforum samt övrigt. För elever på
gymnasiesärskolan är frågeområdena; lärare/assistenter/skolledning, kunskaper
och undervisning, bedömning och betyg, ansvar och inflytande, skolmiljö och
utrustning, psykosocial miljö samt övergripande.
Om mig
Under våren har även alla elever i årskurs två på gymnasieskolan genomfört
Om-mig som är en webbenkät om hälsa och livsstil som går ut till alla
ungdomar i årskurs två på gymnasiet och årskurs åtta på grundskolan. Enkäten
har genomförts mellan 2014-2020 och är ett samarbete mellan länets
kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Frågorna i
enkäten är framtagna i samarbete med ungdomar.
Enkäten har ett tydligt folkhälsoperspektiv där ett av frågeområdena har en
direkt koppling till skolans uppdrag.
De frågeområden som rapporten omfattar är; familj och vänner, hälsa och
livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid och livet och framtiden.
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Resultat
Bildningsnämndens elevenkät
Svarsfrekvensen på elevenkäten på gymnasieskolan varierar stort mellan
skolor, program och årskurser. Svarsfrekvensen för alla kommunala
gymnasieskolor våren 2020 var 75 % vilket är minskning med två
procentenheter sedan föregående år. På gymnasiesärskolan var svarsfrekvensen
71,4 % vilket motsvarar 80 av 112 elever.
Över tid ser man en positiv trend inom alla frågeområden när alla kommunala
gymnasieskolors resultat vägs samman. Det frågeområde som har starkast
positiv utveckling, med drygt 7 enheter, är frågor inom området
elevkår/elevråd/elevforum (bilaga 1). I år har även svaren ”vet ej” analyserats.
Frågor som sticker ut här med hög andel ”vet ej” är frågor om
elevkår/elevråd/elevforum, på frågan om eleverna är med och bestämmer
ordningsregler svarar 26,6 % av eleverna vet ej (bilaga 2). Även på frågan ” De
vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt” svarar
27,9 % vet ej. Inom gymnasiesärskolan och individuella programmet svarar
72,7 % av eleverna vet ej på frågan ”min praktik fungerar bra” (bilaga 3). Detta
beror på att praktik inte är obligatoriskt på individuella programmet samt att
det är svårt att få till praktik inom daglig verksamhet när fler elever har en
komplex problematik som kräver stora anpassningar i vardagen.
Övriga resultat från enkäterna redovisas i bilagor till tjänsteskrivelsen.
Om mig
Svarsfrekvensen för enkäten Om mig varierar stort mellan skolor och mellan
de deltagande kommunerna. Total svarsfrekvens för ungdomsenkäten på de
kommunala gymnasieskolorna 2019 är ca 75 %. Enkätens resultat bör tolkas
med försiktighet och ställas i relation till andra delar av nämndens systematiska
kvalitetsarbete.
Flera av de variabler i enkäten som har bäring på skolans uppdrag uppvisar
mindre variationer sett till hela tidsperioden som enkäten genomförts under
(2014-2019). En enkätfråga som står för en positiv utveckling är ”Elever som
alltid eller ofta upplever arbetsro på lektionerna i skolan” med en uppgång med
12 procentenheter.
Resultaten visar genomgående en stor variation mellan flickor och pojkar men
även mellan de kommunala gymnasieskolorna. Inom många frågor kopplade
till frågeområdet Hälsa och livsstil finns betydande skillnader mellan pojkar
och flickor. Flickor upplever sig väsentligt mer stressade i skolan jämfört med
pojkar. Flickor upplever i högre utsträckning oro/ångest, upplever oftare att de
har ont i huvudet, känner i mindre utsträckning att de duger som de är och
skattar sitt hälsotillstånd som sämre jämfört med pojkarna. Inom dessa frågor
noteras heller inga större förändringar mellan åren 2014-2019.
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Kommunala mål
I Allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges följande mål under målområde medborgare:


Hög kunskap med skolor i framkant

Jämställdhet
Resultaten redovisas för pojkar och flickor för att skolorna ska ha möjlighet att
analysera resultaten och sätta in åtgärder för att öka likvärdigheten mellan
könen. Utbildningsförvaltningen har analyserat skillnader mellan pojkar och
flickor avseende 2019/20. Generellt ses inga större skillnader mellan hur pojkar
och flickor svarar på de olika frågorna i enkäterna, viss variation kan
förekomma på enstaka frågor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad
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