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SKL:s elevenkät ersätts med Skolinspektionens enkät
SKL har sedan 2010 samlat in enkätsvar om ”Elevernas syn på skolan”. För att
minska uppgiftsbördan för kommuner och skolor kommer insamlingen nu att
avvecklas. SKL kommer istället att använda data från Skolinspektionens Skolenkät för
att redovisa och analysera kommunernas resultat från elevenkäter.
När SKL tillsammans med ett antal kommuner tog fram gemensamma enkätfrågor
fanns inget motsvarande. Vi såg behovet av en undersökning som fångar hur väl
kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och hur eleverna ser på skolan och
undervisningen. Så många som 216 kommuner deltog i insamlingen för läsåret
2015/16. Resultatet från insamlingen kommer att presenteras i Öppna jämförelser
grundskola 2016 som publiceras i december 2016.
Vi avvecklar nu vår insamling mot bakgrund av att Skolinspektionen har ändrat sin
tillsynscykel vilket innebär att alla skolor och huvudmän omfattas av Skolenkäten
vartannat år. Genom Skolenkäten samlar Skolinspektionen in svar från samtliga elever
i Sverige i årskurs 5, 9 och i gymnasieskolans år 2. Enkätfrågorna är snarlika varandra,
förutom att Skolinspektionen ställer flera frågor än SKL. Vi har även inhämtat
synpunkter från ett antal kommuner inför beslutet.
SKL kommer således inte samla resultat från elevenkäter från läsåret 2016/17. Resultat
från Skolinspektionens Skolenkät kommer istället att presenteras både i kommun- och
landstingsdatabasen Kolada och i Öppna jämförelser.

Vänliga hälsningar
Per-Arne Andersson
Avdelningsdirektör

Kontaktpersoner på SKL:
Helena Bjelvenius
helena.bjelvenius@skl.se

08-452 79 27

Karin Hedin
karin.hedin@skl.se

08-452 79 16

Vid frågor till Skolinspektionen:
skolenkaten@skolinspektionen.se

Fakta om Skolenkäten
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för
att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett
underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på
Skolverkets webbplats Välja skola.
Skolenkäten besvaras av:
 Alla elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
 All pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
 Alla vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och
grundsärskolan
Skolinspektionen ändrade sin tillsynscykel vilket innebär att varje skola och kommun
ska besvara Skolenkäten ungefär vartannat år, det betyder att cirka alla besvarar
enkäten inom 2 år
Svaren ska utöver att användas av Skolinspektionen också delvis presenteras på välja
skola av Skolverket.
Läs mer om Skolenkäten på https://www.skolinspektionen.se/om-skolenkaten

