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Till verksamhetschef för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att kartlägga engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Vi ber därför dig som representant för din huvudman att svara på frågor om ni har
eller inte har sådan undervisning på era skolenheter. Vi beräknar att enkäten tar 210 minuter att besvara.
Med engelskspråkig undervisning menar vi undervisning i skolämnen som inte är
ämnena engelska eller engelska som modersmål. Det kan exempelvis handla om
undervisning i kemi, historia, el- och verkstadsteknik, måltids- och branschkunskap
och så vidare, där själva undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska.
Observera att kartläggningen inte gäller IB, International Baccalaureate.
Du gör så här

Du besvarar enkäten via länken i mailet. Vi ber dig svara på enkäten senast den 2
juni. Du kan logga in flera gånger om du behöver ändra ditt svar. Svaren sparas
varje gång du klickar fram en ny sida.
Ta hjälp av andra vid behov

Mailet med länken kan skickas vidare till andra personer. Om det uppstår problem
eller om du har frågor får du gärna höra av dig till oss.
Stort tack för hjälpen!
Vänliga hälsningar
Helena Vita
Undervisningsråd
Skolverket
08-5273 3141

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Marika Sanne
Undervisningsråd
Skolverket
08-5273 3152 (ej fredagar)
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Uppgiftsskyldighet

Huvudmannen är skyldig att besvara enkäten enligt 26 kap. 25 § Skollagen
2010:800 som anger att huvudman för utbildning ska lämna sådana uppgifter om
verksamheten till Skolverket som behövs för uppföljningen och utvärderingen.
Samråd

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt samrådsförordningen SFS 1982: 668.
Resultat

Denna enkät är det första steget i undersökningen. I nästa steg samlar vi in uppgifter om de skolor som har engelskspråkig undervisning av betydande omfattning.
Befintliga registerdata om verksamheten kommer att användas i analyserna. Resultaten redovisas till regeringen i slutet av 2017 och kommer även att finnas tillgängliga på www.skolverket.se.
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1. Används engelska som undervisningsspråk på någon av era skolor?

Bortse från ämnena engelska och engelska som modersmål samt IB.
Flera alternativ kan anges.
Ja, inom gymnasieskolan (Du skickas vidare till fråga 2)
Ja, inom gymnasiesärskolan (Du skickas vidare till fråga 4)
Nej (Du skickas vidare till fråga 6)

2. På vilka av era gymnasieskolor bedrivs engelskspråkig undervisning och hur
mycket?

Ange för varje skolenhet det alternativ som stämmer bäst. (I kolumnen längst till
vänster visas dina gymnasieskolor. Antalet rader anpassas efter antalet skolor.)
Bortse från ämnena engelska och engelska som modersmål samt IB.
Förekommer
inte

Enstaka
lektioner
eller dagar
undervisas
på engelska

Vissa kurser
undervisas helt
eller delvis på
engelska

Ett helt program
eller mer undervisas helt eller delvis
på engelska

Alla program
undervisas helt
eller delvis på
engelska

[Skola01]
[Skola02]
[Skola03]
Eventuella kommentarer
______________________________

3. Var vänlig ange kontaktuppgifter till rektor på de skolenheter som har kurser
eller program som helt eller delvis undervisas på engelska

Kontaktuppgifterna behövs för att vi i nästa steg av undersökningen ska kunna
samla in uppgifter om dessa skolor. (I kolumnen längst till vänster visas dina skolor. Antalet rader anpassas efter ditt svar på fråga 2).
[Skola01]
[Skola02]

Rektorns namn
___________
___________

Rektorns e-post
___________
___________
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4. På vilka av era skolor undervisas gymnasiesärskolelever på engelska?

Ange för varje skolenhet det alternativ som stämmer bäst. (I kolumnen längst till
vänster visas dina gymnasiesärskolor. Antalet rader anpassas efter antalet skolor.)
Bortse från ämnena engelska och engelska som modersmål.
Förekommer
inte

Enstaka
lektioner
eller dagar
undervisas
på engelska

Vissa kurser
undervisas helt
eller delvis på
engelska

Ett helt program
eller mer undervisas helt eller
delvis på engelska

Alla program
undervisas helt
eller delvis på
engelska

[Gysärskola01]
[Gysärskola02]
[Gysärskola03]
Eventuella kommentarer
______________________________

5. Har ni som huvudman en dokumenterad uppföljning av den engelskspråkiga
undervisningen?

Ja
Nej
Eventuella kommentarer
______________________________
Skolverket tar tacksamt emot er dokumenterade uppföljning.
Du kan skicka den till:
marika.sanne@skolverket.se
eller
Marika Sanne
Skolverket
106 20 Stockholm
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6. Har ni skolor som har haft engelskspråkig undervisning men slutat med det
under de senaste fem åren?

Ja (Du skickas till fråga 7)
Nej (Du skickas till fråga 8)
Vet ej
Eventuella kommentarer
_____________________________

7. Var vänlig ange kontaktuppgifter till den skola/de skolor som har haft engelskspråkig undervisning men slutat med det

Ange skolans namn, kontaktperson och e-postadress
______________________________

8. Har ni diskuterat om engelskspråkig undervisning på gymnasieskolans nationella program skulle kunna vara ett alternativ för nyanlända elever i gymnasieåldern (16-20 år) på era skolor/skolenheter, förutsatt att de kunde få dispens från
kravet på behörighet i svenska/svenska som andraspråk?

Med nyanländ avses en elev som har gått i svensk skola i högst fyra år (3 kap. 12 a §
skollagen). Frågan visas endast för de huvudmän som har gymnasieskola.
Ja (Du skickas till fråga 9)
Nej (Enkäten avslutas)
Om nej, kommentera gärna ditt svar
______________________________

9. Kommentera gärna vad ni har kommit fram till i era diskussioner

Till exempel avseende de nyanlända elevernas förutsättningar och behov, gällande
regelverk och era organisatoriska förutsättningar.
______________________________

