FAQ GR ELEVENKÄT 2018
VAD ÄR ETT INDEXVÄRDE?

VARFÖR HAR JAG INTE FÅTT EN RAPPOR T?
Om antalet enkätsvar för en enhet är färre än sju (7) produceras inte någon rapport.
Begränsningen är till för att svaren inte ska kunna härledas till enskilda elever.
HAR DET SKETT FÖRÄNDRINGAR I ENKÄTEN FÖR ÅK 5, 9 OCH GYMN.ÅK 2?
Sedan 2017 har Skolinspektionens enkät använts i den regiongemensamma elevenkäten
för elever i årskurs 5, 9 och gymnasiets årkurs 2. Förändringen medför att ett antal frågor
försvunnit ur enkäten, att nya frågor har tillkommit och nya frågeområden har därför
skapats. Jämförelser mot resultat från 2016 och tidigare görs därför på ett mindre antal
på enskilda frågor som bedömts vara jämförbara.
VILKA JÄMFÖRELSER MO T TIDIGARE ÅR KAN JAG SE I RAPPORTER FÖR ÅK 5,
9 OCH GYMNASIETS ÅK 2?
Jämförelser mot resultat från 2016 och tidigare görs på ett mindre antal på enskilda
frågor som bedömts vara jämförbara (se ”Har det skett förändringar i enkäten…” ovan).
Frågeområden jämförs mot resultaten för 2017.
VAD ÄR ETT FRÅGEOMRÅDE?
Ett antal frågor som berör samma område, till exempel Trygghet eller Studiero, utgör ett
frågeområde. Resultaten från de frågor som ingår i respektive område redovisas i ett
sammanvägt indexvärde för frågeområdet.

Från och med 2017 års undersökning redovisas resultaten i ett indexvärde, som
beräknas skalenligt utifrån samtliga alternativ. Varje svarsalternativ har tilldelats ett
värde mellan 0–100, ju högre desto bättre.
Tidigare år har andel positiva redovisats, det vill säga andelen som har svarat ”Stämmer
helt och hållet” eller ”Stämmer ganska bra”. Tabellerna med jämförelser över tid visar
omräknade värden per år enligt nuvarande modell.
HUR FUNGERAR PRIORITERINGSMATRISEN?
Prioriteringsmatrisen har formen av en fyrfältare. Respektive frågas placering i den visar
sambandet mellan den enskilda frågan och helhetsbedömningen av skolan. Placeringen
i matrisen visar alltså frågans betydelse för elevernas nöjdhet med skolan.
Den horisontella axel (x) visas hur starkt sambandet är mellan en enskild fråga och frågan
för helhetsnöjdhet. Frågor som har ett starkt samband med referensfrågan placerar sig
till höger längs skalan, och frågor med svagare samband hamnar till vänster. På den
vertikala axeln (y) visas indexvärdet. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt.
Sambandet, som mäts med linjär korrelation, ger en indikation på hur starkt den
enskilda frågan påverkar helhetsnöjdheten. En fråga som har ett högt resultatvärde och
ett starkt samband med helhetsnöjdhets-frågan antas alltså ha påverkat värdet för
helhetsnöjdhet i positiv riktning mer än en fråga som har ett svagare samband. På
samma sätt har en fråga med ett lågt resultatvärde men starkt samband med
referensfrågan påverkat värdet för helhetsnöjdhet i negativ riktning.
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