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Till rektor  

Enkät om SALSA 
Skolverket genomför på regeringens uppdrag (U2012/4307/S) en undersökning om 
Skolverkets databas SALSA i syfte att ta reda på hur den i praktiken uppfattas och 
används av skolhuvudmän och skolor.  

SALSA, Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands-Analyser, är en statistisk modell som     
presenterar kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits 
till elevsammansättningen.  

Om undersökningen 
Enkäten innehåller 11 frågor och tar cirka 10–15 minuter att besvara. Frågorna handlar 
om i vilken utsträckning du anser att ni på skolan använder SALSA, hur viktiga måtten är 
i verksamhetens arbete och vad ni har för synpunkter på SALSA-modellen.  

Ni tillhör en av 312 skolor som är slumpmässigt utvald att besvara enkäten. Urvalet är 
gjort från de grundskolor med årskurs 9 som har uppgifter i SALSA. En liknande 
enkätundersökning genomförs samtidigt bland skolhuvudmän. Adresser har hämtats ur 
skolregistret.  

Alla svar är viktiga 
Din medverkan i undersökningen är frivillig, men en hög svarsandel är mycket viktig 
för undersökningens kvalitet och tillförlitlighet. Enkäten kan besvaras av dig som 
rektor eller av annan personal på skolan som använder SALSA i sitt arbete. Svaren 
kommer att redovisas så att enskilda respondenter inte kan identifieras.   

Vi ber dig svara på frågorna och skicka tillbaka enkäten i det portofria svarskuvertet 
senast 21 december. 

Resultat 
Skolverket ska redovisa resultaten från undersökningen senast 31 maj 2013 till 
utbildningsdepartementet. Rapporten kommer också att finnas tillgänglig i Skolverkets 
publikationsdatabas.  

 
Tack på förhand! 

 

Stockholm den 7 december 2012 

 

 

Jonas Bjermo 
Undervisningsråd 
Telefon: 08-527 333 13 
jonas.bjermo@skolverket.s
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1. I vilken utsträckning använder du SALSA? 

  Mycket ofta 

  Ganska ofta 

 Mindre ofta 

  Aldrig                             Gå vidare till fråga 6 

  Känner inte till SALSA   Gå vidare till fråga 11 

2. 
 
Vilket/vilka resultatmått använder du i SALSA? 

  Andel elever som uppnått målen 

  Genomsnittligt meritvärde 

 Båda 

 Vet ej 

3. När du använder SALSA, hur viktigt anser du att följande resultatvärden (beräkningar) är…? 

 

 

 

 

 

                                                      Mycket     Ganska     Varken     Mindre         Inte alls         Vet ej 

                                                       viktigt       viktigt          eller       viktigt            viktigt 

 

andel elever som uppnår målen?                                                                             
 

genomsnittligt meritvärde?                                                                                       

modellberäknat värde?                                                                                             

avvikelse/residual?                                                                                                

 

4. 
Det finns användarstöd och förklaringar av SALSA. Vilka/vilken av följande har du använt?  

(Fler svarsalternativ är möjliga) 

 Användarstöd 

  Förklaringar och definitioner 

 Beskrivning av datakällor 

  Ingen av dem 

  Visste inte att informationen fanns 

 

5. 
Hur använder du verktyget SALSA i ditt arbete på skolan? (Fler svarsalternativ är möjliga) 

 Tillsammans med skolans ledning 

  Tillsammans med skolans pedagoger 

 Tillsammans med andra skolors rektorer/ledning 

  Information till elevernas föräldrar 

  Information till skolans elever 

  Annat användningsområde 

  Använder inte alls 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………… 
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6.    I vilken utsträckning anser du att SALSA ger en objektiv bild av skolans resultat? 

 Mycket stor  

  Ganska stor  

 Varken eller 

  Liten  

  Ingen  

  Vet ej 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7.    Hur bra anser du att  nedanstående resultatmått är när du ska analysera din skolas resultat? 

                                                      Mycket     Ganska     Varken     Mindre       Inte bra       Vet ej 

                                                        bra            bra            eller          bra             alls 

 

Faktiska betygsvärden?                                                                                
       

Resultat från nationella prov?                                                                            
   

Modell med bakgrundsfaktorer 

som t. ex SALSA?                                                                                                

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8.    Hur lätt eller svår tycker du SALSA-modellen är att… 

                                                      Mycket     Ganska     Varken     Ganska         Mycket        Vet ej 

                                                        lätt            lätt            eller           svår              svår 

 

…förstå?                                                                                                          
       

…använda?                                                                                                         
       

…kommunicera?                                                                                                       

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. SALSA tar hänsyn till kön, utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.  
Finns det andra bakgrundsfaktorer som du saknar i modellen? 

 

 Ja, i så fall vad?..................................................................................................................... 

 

  Nej 

 Vet ej 

 

10. Har du uppfattat att SALSA använts till att rättfärdiga bristfälliga skolresultat? 

 

 Ja, kommentera gärna............................................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

  Nej 

 Vet ej 

 

11. Övriga synpunkter. 

………………………………………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………………………………….……...  

……………………………………………………………………………………………………….…….… 

 

 

 

                                   Tack för din medverkan! 

 

 


