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95 % av Göteborgsregionens andraklassare tycker att det är
roligt att lära sig nya saker i skolan
Årets resultat för den regiongemensamma elevenkäten är här.
Under fem veckor i februari-mars svarade över 34 400 elever på 330 skolor i 1650
klasser på den regiongemensamma elevenkäten.
Enkäten gick ut till alla 13 kommuners åk 2:or, samt till elever i åk 5 och 9 i grundskolan
och gymnasiets år 2 i de kommuner som beställt detta. I årets enkät har frågor och
målgrupper jämkats med Skolinspektionens Skolenkät. Då Skolinspektionens enkät går
ut till skolorna vartannat år har kommunerna möjlighet att välja bort GR-enkäten under
det året.
I åk 2 svarade 92 % positivt på påståendet Jag trivs i skolan och 95% svarade positivt
på Det är roligt att lära sig nya saker i skolan. I åk 5 svarade 83 % positivt gällande
Skolarbetet är intressant. 81 % av åk 9 menade att Mina lärare hjälper mig i skolarbetet
när jag behöver det, vilket även 85 % av gymnasiet åk 2 höll med om.
Den regiongemensamma elevenkäten har samordnats på GR-nivå sedan 2011. Arbetet är
väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga
svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och
kraften med regional samverkan.
Resultatet av undersökningen redovisas per årskurs och skola, kommun, samt regional
nivå. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. Det regionala resultatet per
årskurs finns tillgängligt på www.grkom.se/u3, spridningen av de kommunala resultaten
ansvarar varje kommun för.
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Om Utbildningsgruppen inom GR
Utbildningsgruppen har etablerat det mest långtgående samarbetet kring livslångt
lärande i landet. Ingen annanstans i Sverige finns en så bred och djup samverkan
omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande. Ca 210 000 studerande i alla
åldrar, uppemot 20 000 lärare och drygt 1 000 skolledare inbegrips i samarbetet.
Utbildningsgruppens arbete omfattar således samtliga de skolformer som kommunerna
har ett ansvar för, förskola, grundskola, (obligatorisk) grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.
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Bred samverkan inom ett flertal verksamhetsfält
GRs medlemskommuner samverkar även kring
skola-arbetslivssatsningar (www.praktikplatsen.se), ledares och lärares
kompetensutveckling, de drygt 1 000 skolornas läromedelsförsörjning, uppföljning,
utvärdering och kvalitetsjämförelser, prisöverenskommelser, EU- och FN-rollspel samt
andra insatser rörande upplevelsebaserat lärande.
Denna samverkan har gett en rad mycket positiva effekter
De kontinuerliga kvalitetsjämförelser som förutsätts för att följa upp Utbildningsgruppens
målsättningar visar att samarbetet ger positiva effekter. Regional samverkan
utvecklar utbildningarnas kvalitet.

2

