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Redovisning av elevenkäten - Elevers syn på skolan
åk 5 och 8
Sammanfattning av ärendet
Varje år genomför barn – och utbildningsförvaltningen en elevenkät under senare delen av
hösten. Enkäten genomfördes under perioden 27 september och 13 oktober. Då antalet
respondenter vid avslutad tid var undermåligt bestämde utvecklingsledare och
förvaltningschef, att öppna upp enkäten och förlänga svarstiden fram till den 22 november.
Enkäten riktar sig mot elever i åk 5 och 8. Frågorna till enkäten hämtas från SKL:s öppna
jämförelser. Några enstaka egna tillägg, förklaringar och omformuleringar är gjorda.
Syfte med undersökningen är att öka motivationen och måluppfyllelsen. Undersökningen är
också en indikator till förvaltningsmålet tillväxt.
Enkäten hade 640 stycken respondenter var av 346 stycken svarade.
Resultat av elevenkät
Av de 346 svarande var 50,1 % flickor och 49,9 % pojkar. 184 av 314 svar kom in från åk 5
och 165 svar från åk 8, vilket motsvarar 58 % för åk 5 och 51 % för åk 8.
Förvaltningsmålet för barn- och utbildningsförvaltningen är att andelen elever i åk 5 och 8 i
den kommunala grundskolan som anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att
lära sig mera ska vara högre än föregående år. Enligt de svar som gavs vid förra läsårets
enkätundersökning visade det sig att det var 71,8 % (svarsalternativen: stämmer helt och
hållet och stämmer ganska bra) av eleverna i åk 5 som ansåg att skolarbetet gjorde de så
nyfikna att de får lust att lära sig mer. Vid årets undersökning är den siffran 71,7 %.
Målet om att eleverna ska var nyfikna och ha lust för fortsatt lärande, är 0,1 lägre jämfört
med förra årets mätning och innebär således att målet inte är uppfyllt.
Då svaren från åk 8 vid förra årets mätning var så få till antalet, har vi inte någon jämförbar
data med den siffra på 50,3 % som vi fått för i år.
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda området
och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen
Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.


Ja

Nej

2. Jämställdhet
Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.


Ja

Nej.

3. Tillgänglighet
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.


Ja

Nej.

4. Hållbar utveckling
Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.


Ja

Nej.
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