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1. BAKGRUND 

I skollagen (SFS 2010:800) finns det krav på systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär 

att huvudmän, förskole- och skolenheter, systematiskt och kontinuerligt, ska följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 

planera och utveckla utbildningen. Målen för utbildningen finns i skollag, läroplaner, 

ämnes- och kursplaner och andra författningar (SFS 2010:800; Skolverket, 

2018; Skolverket, 2011; Skolverket, 2016) som styr verksamheten. Ytterst handlar det 

om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet 

oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund samt ges stöd och 

stimulans att nå så långt som möjligt i sitt lärande och i sin sociala utveckling.  

Information för att söka svar på frågeställningar kan samlas in på flera sätt (Patel & 

Davidson, 2011). Vanligtvis brukar insamlingsförfarande delas upp mellan kvantitativa 

och kvalitativa tillvägagångssätt (Fejes & Thornberg, 2009). Det systematiska 

kvalitetsarbetet i Askersunds kommun eftersträvar en kombination av båda dessa 

ingångar i syfte att, utifrån fler perspektiv, finna än mer ökad kunskap och förståelse för 

Askersunds kommuns utbildningsverksamheter och deras ledarskap i arbetet för 

progression avseende likvärdighet och måluppfyllelse. Enkätsvar, liknande de som 

framkommer i föreliggande rapport, är dock något som inte enkelt låter sig förstås eller 

något som kan analyseras endimensionellt. Det finns inga givna svar och det råder inget 

enkelt förhållande i mätandet av upplevelse. Vi kan inte med säkerhet veta om 

barn/elever/vårdnadshavare har rapporterat det de önskar; det kan finnas en skillnad i 

det respondenterna rapporterar och den verkliga upplevelsen. Vid genomförande av en 

undersökning kan personer dessutom använda sig av strategier genom att till exempel 

genomgående kryssa för alternativ på kryssvalsfrågor utan att verkligen begrunda sina 

val med faktiska upplevelser. Betingelser såsom trötthet och motivation kan dessutom 

påverka ett uppmätt resultatet (Kjellberg & Sörqvist, 2011), vidare kan vilken miljö 

undersökningen genomförs i också påverka ett utfall.  Likafullt bör det i sammanhanget 

samtidigt tydligt framhållas det stora värdet av en enkätundersökning; övergripande 

kartläggningar kan ge nya insikter och värdefull information med nycklar för vidare 

utveckling. 

Denna rapport redogör i korthet för en analys av Askersunds kommuns resultat 

utifrån enkät genomförd tidig vår 2019 (Origo Group, 2019). I detta sammanhang bör, i 

samtliga analyser genomförda i denna rapport, särskilt noteras den statistiska 
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känsligheten i Askersunds kommuns data vars grupper endast omfattar cirka 100 

barn/elever per årskurs.  

2. GENOMFÖRANDE 

I Askersunds kommun skickades under senhöst 2018 tidigare års kommunövergripande 

enkät för revidering till samtliga skolledare. Utifrån inkomna förslag justerades enkäten 

av kommunens kvalitetsstrateg.  

För andra året i följd, under våren 2019, genomfördes den kommunövergripande 

enkäten. Intendenterna för alla verksamhetsområden rapporterade kontaktinformation 

avseende vårdnadshavare samt barn- och elevgrupper till det enkätutförande Origo 

group. Detta innebar att samtliga verksamheter i kommunen deltog och omfattade 

vårdnadshavare till alla barn och elever födda från 2014 (förskola) till avslutad 

grundskola årskurs nio. Barn och elever från förskoleklass till årskurs 9 deltog i 

motsvarande enkät.  Enkäten genomfördes under fem veckor; vecka 4 till 8.  

Enkäten för barn och elever genomfördes digitalt under verksamhetsförlagd tid 

under pedagogers ledning och organisation utifrån inloggningsuppgifter skickade till 

enheterna. Vårdnadshavare fick i första läget en digital möjlighet till att ge sina svar, 

därefter skickades även en papperskopia med svarskuvert till de som ännu inte svarat. 

Enkäten fanns att erhålla på tio olika språk. 

Vid genomförandet fanns möjlighet för nyckelpersoner (intendenter, skolledare och 

kvalitetsstrateg) att följa svarsfrekvensen. Kvalitetsstrateg bevakade och informerade 

kontinuerligt skolledare och skolchef om gällande svarsfrekvens under svarsperioden. 

 
Tabell 1. Svarsfrekvens kommunövergripande enkät 2018 och 2019 (Origo groups, 2019) 
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Efter genomförd undersökning kunde god delaktighet konstateras (Tabell 1) utifrån 

vilken Origo group sammanställde resultat. Dessa delgavs skolchef, skolledare och 

kvalitetsstrateg vid två dragningar med inriktning förskola respektive grundskola. 

Samtliga skolledare fick därefter tillgång till framkomna resultat i sina respektive 

verksamhetsområden. Vidare utformades föreliggande rapport av kommunens 

kvalitetsstrateg.  

3. NÖJDHET 

Ett värdefullt mått att följa är brukarnas, i detta fall vårdnadshavares och barns/elevers, 

upplevelse av nöjdhet. I följande avsnitt redogörs för resultat avseende nöjdhet med 

verksamheter i Askersunds kommun utifrån Origo groups tillgängliga resultat 2019 

(Origo groups, 2019).  

Ett önskvärt mått att sträva efter är en nöjdhet där 70% faller inom de gröna 

områdena (svarsalternativ 4 och 5 i enkäten). Vidare bör särskilt uppmärksammas 

resultat inom det röda området (svarsalternativ 1).  

 

Figur 1 Sammanställning av nöjdhet för samtliga målgrupper inom Askersunds kommun för år 2018 

och 2019 (Origo groups, 2019). 

 

Figur 1 visar en sammanställning av nöjdhet för samtliga målgrupper 2018 och 

2019. Som framkommer av data följer vårdnadshavare och barn/elever generellt samma 

trend med 70% eller högre nöjdhet för båda parter upp till årskurs 5/6 för att sedan 
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minska efter ytterligare längre tid i skolsystemet. Trenden verkar vara att 

vårdnadshavarna är något mer nöjda än eleverna för de högre årskurserna. 

Figur 2 visar en sammanställning av föräldrars/vårdnadshavares och elevers 

(årskurs tre till nio) nöjdhet vid respektive skolverksamhet i Askersunds kommun för 

vår 2018 och vår 2019. Enkätsvaren från elever vid förskoleklass till årskurs två påvisar 

en hög nöjdhet (mer än 70%) för alla berörda skolverksamheter och behandlas ej vidare.  

Enligt årets resultat (2019), har 70% eller fler av vårdnadshavarna vid fem av sju 

skolverksamheter svarat att de är nöjda. Snavlunda skola har högst resultat med 91% 

nöjdhet och Sjöängskolan lägst med 55%. Jämfört mot förra årets resultat (2018) 

uppvisar både Snavlunda och Närlunda skola en ökad nöjdhet med 11%, Rönneshytta 

skola en ökning med 8%, Åsbro skola en ökning med 3% och Hammars skola en 

minskning med 5%. Åmneberg och Sjöängsskolan uppvisar ingen förändring mellan 

2018 och 2019. 

Nöjdheten bland eleverna (årskurs tre till nio) för 2019 följer samma mönster som 

vårdnadshavare, med 70% nöjdhet eller högre vid samma fem av sju skolverksamheter, 

dock med en något annorlunda rangordning. Även för denna grupp har Snavlunda skola 

högst resultat med 100% nöjdhet och Sjöängskolan lägst med 53%. Jämfört mot förra 

årets resultat (2018) uppvisar Rönneshytta skola en markant ökad nöjdhet med 29% och 

Åmnebergs skola en ökning med 3%. Förutom Snavlunda skola som inte uppvisar 

någon förändring mellan 2018 och 2019, minskar nöjdheten i övriga skolor med 22% 

för Hammars skola, 17% för Åsbro skola och 5% för Sjöängskolan under samma 

tidsperiod. 

 

Figur 2 Sammanställning av nöjdhet för respektive skolverksamhet inom Askersunds kommun för år 

2018 och 2019 (Origo groups, 2019). 
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4. UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Enkätundersökningen är uppbyggd kring en rad huvudområden vilka har sin grund i 

utbildningsuppdragets styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2018; Skolverket, 

2011; Skolverket, 2016):  

• Normer och värden 

• Utveckling och lärande 

• Elevhälsa 

• Delaktighet och inflytande 

Utifrån varje framskriven enhet utformas en prioriteringsmatris. Denna är utformad 

utifrån resultaten i den aktuella svarsgruppen och deras samband. I syfte att kunna 

underlätta analys är den uppdelade i fyra områden: 

• Bevaka (grå; viktigt att resultaten inte försämras) 

• Vårda (grön; viktigt att säkerställa att den goda prestationen upprätthålls) 

• Kan bli bättre (gul; förbättringar är önskvärda) 

• Prioritera (röd; förbättringar som kan få stor positiv inverkan) 

 

Figur 3 Prioriteringsmatris förskoleklass Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 3 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för barn i förskoleklass (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 

24 frågeställningar och en svarsfrekvens av 120 st barn (93 %). Ett utvecklingsområde, 



Anneli Jöesaar, 2019-04-13 8.   

punkt 9, identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar med stor positiv 

inverkan samt fyra områden (punkt 7, 15-17) där förbättringar är önskvärda. Övriga 19 

punkter karakteriserades som att det är av vikt att säkerhetsställa fortsatta goda 

prestationer eller att resultaten inte försämras.  

 

 

Figur 4 Prioriteringsmatris årskurs 1 Askersunds 

kommun (Origo groups, 2019). 

 

 

 

Figur 4 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årskurs 1 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 9 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 101 st elever (94 %). Inget utvecklingsområde 

har identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar med stor positiv inverkan. 

Två områden (punkt 4 och 7) identifierades som områden där förbättringar är 

önskvärda. Övriga 7 punkter karakteriserades som att det är av vikt att säkerhetsställa 

fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras.  

  

Figur 5 Prioriteringsmatris årskurs 2 Askersunds 

kommun (Origo groups, 2019). 

 

 



Anneli Jöesaar, 2019-04-13 9.   

Figur 5 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årskurs 2 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 16 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 110 st elever (97 %). Inget utvecklingsområde 

har identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar med stor positiv inverkan. 

Fyra områden (punkt 7, 12, 13 och 15) identifierades som områden där förbättringar är 

önskvärda. Övriga 12 punkter karakteriserades som att det är av vikt att säkerhetsställa 

fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 

 

Figur 6 Prioriteringsmatris årskurs 3 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 6 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning för 

elever i årkurs 3 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 25 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 113 st elever (96 %). Fyra utvecklingsområden, 

punkt 9, 11, 12 och 24, identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar med 

stor positiv inverkan samt fem områden (punkt 10, 18, 19, 21 och 23) där förbättringar 

är önskvärda. Övriga 16 punkter karakteriserades som att det är av vikt att 

säkerhetsställa fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras.  
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Figur 7 Prioriteringsmatris årskurs 4 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 7 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årkurs 4 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 25 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 106 st elever (98 %). Sju utvecklingsområden, 

punkt 9, 10, 11, 17, 20, 21 och 24, identifierades med möjlighet att resultera i 

förbättringar med stor positiv inverkan samt tre områden (punkt 12, 18 och 19) där 

förbättringar är önskvärda. Övriga 15 punkter karakteriserades som att det är av vikt att 

säkerhetsställa fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 

 

Figur 8 Prioriteringsmatris årskurs 5 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 8 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årkurs 5 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 25 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 104 st elever (99 %). Sju utvecklingsområden, 
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punkt 9, 10, 11, 17, 19, 21 och 24, identifierades med möjlighet att resultera i 

förbättringar med stor positiv inverkan samt två områden (punkt18 och 23) där 

förbättringar är önskvärda. Övriga 16 punkter karakteriserades som att det är av vikt att 

säkerhetsställa fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 

 

Figur 9 Prioriteringsmatris årskurs 6 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 9 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årkurs 6 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 25 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 103 st elever (92 %). Tre utvecklingsområden, 

punkt 10, 17 och 24, identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar med stor 

positiv inverkan samt fyra områden (punkt 9, 11, 18 och 21) där förbättringar är 

önskvärda. Övriga 18 punkter karakteriserades som att det är av vikt att säkerhetsställa 

fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 

 

Figur 10 Prioriteringsmatris årskurs 7 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 



Anneli Jöesaar, 2019-04-13 12.   

 

Figur 10 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årkurs 7 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 25 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 105 st elever (80 %). Sju utvecklingsområden, 

punkt 9, 10, 11, 20, 21, 22 och 25, identifierades med möjlighet att resultera i 

förbättringar med stor positiv inverkan samt fem områden (punkt 14, 17, 18, 23 och 21) 

där förbättringar är önskvärda. Övriga 13 punkter karakteriserades som att det är av vikt 

att säkerhetsställa fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 

 

Figur 11 Prioriteringsmatris årskurs 8 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 11 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning 

för elever i årkurs 8 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 24 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 87 st elever (82 %). Sex utvecklingsområden, 

punkt 9, 10, 18, 21, 23 och 24, identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar 

med stor positiv inverkan samt fyra områden (punkt 11, 16, 17 och 20) där förbättringar 

är önskvärda. Övriga 14 punkter karakteriserades som att det är av vikt att 

säkerhetsställa fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 
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Figur 12 Prioriteringsmatris årskurs 9 Askersunds kommun (Origo groups, 2019). 

 

Figur 12 visar föreslagen prioriteringsmatris vid analys av 2019 enkätundersökning för 

elever i årkurs 9 (Origo groups, 2019). Analysen är upprättad utifrån svaren på 21 

frågeställningar och en svarsfrekvens av 87 st elever (74 %). Sex utvecklingsområden, 

punkt 8, 16, 17, 18, 19 och 21, identifierades med möjlighet att resultera i förbättringar 

med stor positiv inverkan samt fem områden (punkt 10, 12, 14, 15 och 20) där 

förbättringar är önskvärda. Övriga 10 punkter karakteriserades som att det är av vikt att 

säkerhetsställa fortsatta goda prestationer eller att resultaten inte försämras. 

5. SAMMANFATTNINGSVIS 

Upplevelse är något som inte enkelt låter sig förstås eller något som kan analyseras 

endimensionellt. Bredare aspekter av utbildningsresultat såsom elevers intresse för och 

motivation att lära samt samhörighet med sin skola är bidragande faktorer i strävan efter 

ökad måluppfyllelse. Därmed blir en brukarundersökning, som rapportens 

kommunövergripande enkät, värdefull i uppdraget att undersöka upplevd kvalitet och ett 

bra utvecklingsverktyg för vidare förståelse och insikter.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att genomförd kommunövergripande 

enkätundersökning 2019 genomförts med höga svarsfrekvenser och goda resultat (Origo 

groups, 2019). Vårdnadshavare och barn/elever uppvisar generellt en samstämmighet 

med 70% eller högre nöjdhet för båda parter upp till årskurs 5/6 för att sedan minska 

efter ytterligare längre tid i skolsystemet, då med något lägre siffror för eleverna. 

De allra flesta trivs i skolan och eleverna känner sig trygga. Förbättringspotentialen 

är tydligast på de enskilda enheterna – det finns enheter som ligger relativt sett lägre än 
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andra. Dessutom kan konstateras att yngre elever är nöjdare än äldre. Elever är nöjdare 

med fritids än vårdnadshavarna även om vårdnadshavarnas resultat förbättrats sedan 

2018. Framkomna förbättringsområden landar främst med att prioritera arbetsro och att 

eleverna ska tycka att det är roligt att gå i skolan. Vidare märks lägre resultat hos de 

äldre åren. Här framkommer utvecklingsområden som utveckling, lärande och 

delaktighet/inflytande.  
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