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Resultat 
Totalt har 33 olika insatser inom de åtta nationella skolutvecklings-

programmen (NSP) undersökts. Samtliga resultat återfinns i 

tabellbilaga 1, 2 och 3. Resultaten har tagits fram för ett antal olika 

redovisningsgrupper, men rapporten presenterar i huvudsak 

resultaten utifrån yrkeskategori. Det kan därmed förekomma 

skillnader mellan andra redovisningsgrupper som inte tas upp i denna 

rapport. Eventuella skillnader som tas upp i rapporten är statistiskt 

säkerställda.  

De yrkeskategorier som ingått i denna undersökning är rektorer/skol-

ledare, lärare samt övrig pedagogisk personal som består av studie- 

och yrkesvägledare, studiehandledare, fritidspedagoger samt biblio-

tekarier. Hädanefter benämns den senare gruppen endast som övrig 

pedagogisk personal och rektorer/skolledare benämns som rektorer. 

Observera att i avsnittet ”Uppfattningen om skolutvecklings-

insatserna” kommer inga enskilda resultat att presenteras för övrig 

pedagogisk personal, på grund av att antalet svar i är för litet. 

Den totala, oviktade, svarsandelen för denna undersökning är 42,8 

procent. Den skattade svarsandelen för undersökningen är 47,1 

procent. Med ”skattad” avses den andel som vi antar hade svarat på 

undersökningen, givet att samtliga personer i urvalsramen hade 

tillfrågats. Svarsandelen har beräknats med hjälp av en designvikt (se 

mer information om detta i Bilaga 2, Kalibreringsrapport för 

undersökningen ”Utvärdering av Skolverkets skoutvecklingsinsatser”). 

Samtliga undersökningsresultat redovisas i form av skattade andelar. 

Fortsättningsvis kommenteras därför endast skattade andelar, om inget 

annat anges. 

Om undersökningens deltagare 

I enkäten ombeds undersökningens deltagare att först besvara ett antal 

bakgrundsfrågor om sig själva och sin tjänstgöring inom skolväsendet 

(se tabeller för fråga 1-4 i tabellbilaga 1). Enkäterna skiljer sig något för 

de tre yrkeskategorierna, främst gällande dessa bakgrundsfrågor. På 

frågan om var personen har sin tjänstgöring kan rektorer och övrig 

pedagogisk personal ange ett obegränsat antal svarsalternativ (mul-

tipel fråga) medan lärare ombeds ange det alternativ som motsvarar 

var de har huvuddelen av sin tjänstgöring. 

Majoriteten av rektorer såväl som övrig pedagogisk personal har sin 

tjänstgöring inom grundskolan, årskurs 1-3 och/eller årskurs 4-6. 

Uppdelat på kommunal och enskild huvudman tjänstgör 74 procent av 

kommunalt anställda inom årskurs 1-3 medan 40 respektive 16 procent 

tjänstgör inom årskurs 4-6 samt 7-9. För enskild huvudman är andelen 

inom de två yngre årskursgrupperna drygt 50 procent, medan 36 

procent tjänstgör i årskurs 7-9.  

Totalt sett är andelen rektorer och övrig personal inom special-, 

grundsär-, samt gymnasiesärskola såväl som högskoleförberedande-, 
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yrkes- och introduktionsprogram fem procent eller lägre. Ser vi istället 

till gruppen lärare har 72 procent av dessa sin huvudsakliga tjänstgör-

ing inom grundskolan, resterande inom gymnasieskolan. Av grund-

skollärarna tjänstgör störst andel, 30 procent, främst inom årskurs 7-9.  

Ungefär 20 procent av lärarna har sin huvudsakliga tjänstgöring inom 

årskurs 1-3 och lika många tjänstgör främst i årskurs 4-6. Inom gym-

nasieskolan tjänstgör flest lärare, ungefär 14 procent, inom högskole-

förberedande program.  

Gemensamt för samtliga yrkeskategorier är att majoriteten, 85 procent, 

huvudsakligen arbetar inom kommunal huvudman. Detta är absolut 

vanligast bland övrig pedagogisk personal där hela 94 procent är 

kommunalt anställda. Färre än en procent, totalt, arbetar inom statlig 

eller landstingsägd huvudman. Av rektorer arbetar 19 procent inom 

enskild huvudman. Motsvarande andelar lärare och övrig pedagogisk 

personal är 14 respektive 6 procent.  

Oavsett yrkeskategori är något fler inom grundskolan kommunalt 

anställda, jämfört med kollegorna inom gymnasieskolan (87 jämfört 

med 79 procent). Det omvända gäller inom enskild verksamhet, där fler 

tillhör gymnasieskolan jämfört med grundskolan (20 jämfört med 12 

procent).  

Totalt sett arbetar 19 procent, bland alla yrkesgrupper, på skolenheter 

med 300-399 elever och 17 procent på skolenheter med 700 elever eller 

fler. Vid mindre skolenheter med färre än 100 elever arbetar totalt 7 

procent. 

Resultaten i tabellbilagorna redovisas även, i de fall det är möjligt, 

utifrån kommungrupp som de olika yrkeskategorierna är verksamma 

inom.1 Av skolpersonal verksamma i mindre städer/tätorter samt 

landsbygdskommuner arbetar 91 procent kommunalt medan åtta 

procent är verksamma inom enskild huvudman. Detta kan jämföras 

med skolpersonal i storstäder och storstadsnära kommuner för vilka 

andelarna är 80 respektive 20 procent.  

Till rektorer ställs även en fråga om antalet skolenheter de ansvarar för 

(se tabell för fråga 3b i tabellbilaga 1). Det vanligaste är en skolenhet, 

vilket gäller för 78 procent av yrkesgruppen. Fem procent är rektor för 

fler än två enheter. För rektorer inom enskild huvudman är det vanlig-

ast att ansvara för en skolenhet, 92 procent gör detta. Motsvarande 

andel inom kommunal sektor är 75 procent.  

Bland gymnasierektorer ansvarar 90 procent för en skolenhet medan 

samma gäller för 75 procent av grundskolerektorerna. Däremot är det 

vanligare att rektorer verksamma inom mindre städer/tätorter eller 

landsbygdskommuner är rektor för två skolenheter jämfört med de 

större kommungrupperna. 

1 Enligt SKL:s kommungruppsindelning 2017 som gäller från den 1 januari 2017. 
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Kännedom om de nationella skolutvecklingsprogrammen 

Kännedomen om de nationella skolutvecklingsprogrammen (NSP) är 

en avgörande faktor för att det ska vara relevant att fortsätta besvara 

enkäten. Respondenter som uppger att de inte känner till NSP dirigeras 

därför till att avsluta och skicka in enkäten.  

Det är relativt lika vanligt att känna till NSP sedan tidigare som att inte 

göra det (se tabell för fråga 5a i tabellbilaga 1). Något fler, 53 procent, 

har på förhand haft kännedom om programmen. Sett till yrkeskategori 

är skillnaderna större då hela 78 procent av rektorerna känt till NSP 

före undersökningen. Motsvarande andelar bland lärare samt övrig 

pedagogisk personal är 53 respektive 44 procent.   

Det är något vanligare att personal inom grundskolan känner till NSP 

(55 procent) jämfört med personal inom gymnasieskolan (47 procent). 

Däremot skiljer sig inte kännedomen mellan anställda inom kommunal 

respektive enskild huvudman.   

Av lärare och övrig pedagogisk personal har 67 respektive 80 procent 

fått kännedom om NSP via huvudman och/eller kollegor. Bland 

rektorer har istället en majoritet (76 procent) fått detta via Skolverkets 

webbplats, www.skolverket.se (se tabell för fråga 5b i tabellbilaga 1). 

Utöver yrkeskategori går det inte att fastställa några skillnader i hur 

skolpersonalen fått kännedom om NSP, sett till övriga bakgrunds-

variabler.  

Skolutvecklingsinsatser som flest känner till 

I tabell A nedan listas samtliga 33 skolutvecklingsinsatser som under-

sökningen omfattar. Insatserna har i tabellen rangordnats enligt 

andelen som uppger sig ha känt till dessa före undersökningen. Flest 

personer känner sedan tidigare till insatserna Läslyftet, Matematiklyftet, 

Lärarlyftet, webbkursen Bedömning och betygsättning, Rektorsprogrammet 

samt Undervisning och lärande med digitala verktyg. Över 45 procent 

uppger sig ha haft kännedom om dessa insatser. Samtliga resultat 

återfinns i tabell för fråga 6, tabellbilaga 1.  
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Tabell A Skolutvecklingsinsatser efter andel som kände till dem före 

undersökningen 

 

Tabell B, C och D återger de insatser som flest känner till sedan 

tidigare, per yrkeskategori. I tabellerna listas insatser som minst 40 

procent känner till.  

 

  

Insats Andel

Läslyftet 87,0%

Matematiklyftet 81,4%

Lärarlyftet 80,4%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 57,2%

Rektorsprogrammet 46,4%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 45,6%

Stöd för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 33,7%

Kolla källan 32,1%

Nationellt centrum för språk-, läs,- och skrivutveckling (NCS) 28,2%

Stöd för bedömning i SV/SVA 25,4%

Specialpedagogik för lärande 24,6%

Främja likabehandling 23,1%

Entreprenörskap i skolan 20,2%

Delaktighet och inflytande i undervisningen 19,1%

BRUK 18,2%

Fortbildning för rektorer 18,0%

NT-satsningen 17,7%

Utveckla undervisningen för nyanlända elever 16,1%

Hälsofrämjande skolutveckling 15,9%

Apl-handledarutbildning 13,3%

Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och intolerans 10,5%

Leda digitalisering 8,0%

Kompetensutveckling i SVA (det globala klassrummet) 7,6%

Tema modersmål 7,4%

Lärlingscentrum 5,0%

Utveckla vägledningen för nyanlända elever 5,0%

Apl-utvecklarutbildning 4,6%

Förebygg avhopp från gymnasiet 3,7%

Utbildningspaketet Skola arbetsliv 3,6%

Nationella apl-utvecklare 3,3%

Uppdragsutbildningar inom studie- och yrkesvägledning 2,2%

Stöd till samordnare 1,9%

Utbildning för nationella minoriteter 1,2%
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Tabell B Skolutvecklingsinsatser som flest kände till före undersökningen 

(rektorer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell C Skolutvecklingsinsatser som flest kände till före undersökningen 

(lärare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell D Skolutvecklingsinsatser som flest kände till före undersökningen 

(övrig pedagogisk personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deltagande i skolutvecklingsinsatserna 

Av de som känner till någon av de 33 skolutvecklingsinsatser som 

ingår i denna undersökning, har totalt 73 procent tagit del av minst en 

sådan insats. Hädanefter följer en närmare redovisning av dessa 

personers deltagande i samt uppfattning om insatserna. Se samtliga 

resultat i tabell för fråga 7, tabellbilaga 1. 

Insats Andel

Läslyftet 86,8%

Matematiklyftet 81,4%

Lärarlyftet 80,0%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 57,9%

Rektorsprogrammet 45,1%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 44,7%

Insats Andel

Läslyftet 84,4%

Lärarlyftet 79,0%

Matematiklyftet 73,1%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 50,5%

Rektorsprogrammet 39,7%

Främja likabehandling 38,7%

Insats Andel

Rektorsprogrammet 97,2%

Läslyftet 96,8%

Matematiklyftet 96,1%

Lärarlyftet 94,9%

BRUK 83,3%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 82,9%

Fortbildning för rektorer 77,0%

Stöd för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper69,4%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 59,9%

Leda digitalisering 58,2%

Stöd för bedömning i SV/SVA 52,0%

Specialpedagogik för lärande 51,4%

Nationellt centrum för språk-, läs,- och skrivutveckling (NCS)50,0%

Hälsofrämjande skolutveckling 46,5%

Utveckla undervisningen för nyanlända elever 46,5%

Entreprenörskap i skolan 43,1%

Främja likabehandling 40,0%
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Vanligaste skolutvecklingsinsatser att delta i 

I tabell E listas återigen de 33 skolutvecklingsinsatser som under-

sökningen omfattar. I denna tabell har insatserna rangordnats enligt 

andelen som uppgett sig delta eller ha deltagit i dessa sedan den 1 

januari 2016. Flest personer har tagit del utav insatserna Läslyftet, 

Matematiklyftet, webbkursen Bedömning och betygsättning, Undervisning 

och lärande med digitala verktyg samt Rektorsprogrammet. Minst 15 

procent har tagit del av dessa insatser efter den 1 januari 2016.  

 
Tabell E Skolutvecklingsinsatser utifrån andel deltagare sedan 1 januari 2016 

 

Tabell F, G och H återger de vanligaste insatser att ha tagit del av sedan 

1 januari 2016, per yrkesgrupp. I tabellerna har vi valt att lista mellan 

fem och sex insatser per yrkesgrupp. Deltagarnas uppfattningar om 

Insats Andel

Läslyftet 54,5%

Matematiklyftet 31,2%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 20,6%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 16,1%

Lärarlyftet 15,1%

BRUK 8,8%

Specialpedagogik för lärande 8,7%

Främja likabehandling 6,8%

Stöd för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 6,1%

Kolla källan 5,7%

Apl-handledarutbildning 4,9%

Delaktighet och inflytande i undervisningen 4,9%

Entreprenörskap i skolan 3,9%

Utveckla undervisningen för nyanlända elever 3,8%

Hälsofrämjande skolutveckling 3,5%

Stöd för bedömning i SV/SVA 3,4%

NT-satsningen 2,5%

Tema modersmål 2,2%

Nationellt centrum för språk-, läs,- och skrivutveckling (NCS) 2,2%

Leda digitalisering 2,0%

Rektorsprogrammet 1,9%

Apl-utvecklarutbildning 1,7%

Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och intolerans 1,5%

Utbildningspaketet Skola arbetsliv 0,8%

Fortbildning för rektorer 0,7%

Utveckla vägledningen för nyanlända elever 0,6%

Nationella apl-utvecklare 0,5%

Förebygg avhopp från gymnasiet 0,4%

Stöd till samordnare 0,4%

Kompetensutveckling i SVA (det globala klassrummet) 0,4%

Lärlingscentrum 0,3%

Utbildning för nationella minoriteter 0,1%

Uppdragsutbildningar inom studie- och yrkesvägledning 0,1%
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insatserna i tabell F och G presenteras därefter i det efterföljande 

avsnittet, ”Uppfattningen om skolutvecklingsinsatserna”. 

 

Tabell F De vanligaste skolutvecklingsinsatserna att delta i (rektorer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell G De vanligaste skolutvecklingsinsatserna att delta i (lärare) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell H De vanligaste skolutvecklingsinsatserna att delta i (övrig pedagogisk 

personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningen om skolutvecklingsinsatserna 

För samtliga skolutvecklingsinsatser som en svarande har tagit del av 

ställs ytterligare 6-10 frågor om hur densamma uppfattat insatsen och 

det egna deltagandet i denna. Hur många följdfrågor som ställs beror 

på dels yrkeskategori, dels hur personen svarat på tidigare frågor i 

enkäten.  

Nedan följer en redogörelse för de övergripande svaren på dessa 

utvärderingsfrågor. Svaren rör de insatser som flest lärare respektive 

rektorer uppger sig delta eller ha deltagit i sedan 1 januari 2016, det vill 

säga insatserna i tabell F och G. Samtliga resultat för dessa frågor 

återfinns i tabellbilaga 2. Observera att svarsalternativen har grupp-

erats från fem till tre stycken i dessa resultattabeller. I tabellbilaga 3 

redovisas samtliga svarsalternativ, ej grupperad.   

På grund av att deltagandet varierar mycket för olika insatser samtid-

igt som antalet bakgrundsvariabler är relativt stort, blir möjligheten att 

analysera frågorna utifrån bakgrundsvariabler begränsad. Till exempel 

Insats Andel

Läslyftet 53,7%

Matematiklyftet 47,3%

Rektorsprogrammet 40,1%

BRUK 25,2%

Leda digitalisering 24,5%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 19,7%

Insats Andel

Främja likabehandling 30,5%

BRUK 27,0%

Läslyftet 26,0%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 25,5%

Delaktighet och inflytande i undervisningen 18,6%

Hälsofrämjande skolutveckling 17,3%

Insats Andel

Läslyftet 55,8%

Matematiklyftet 31,6%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 21,2%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 15,9%

Lärarlyftet 15,4%
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finns inte tillräckligt stort svarsunderlag för att dra slutsatser om 

gruppen övrig pedagogisk personal.  

Deltagande baserat på ett kartlagt behov av kompetensutveckling 

En majoritet av lärarna anser, för samtliga av de fem vanligaste insats-

erna, i mycket stor eller ganska stor utsträckning att dess insatsdeltag-

ande baserats på ett kartlagt behov av kompetensutveckling, se 

diagram A. Över 60 procent anser detta för samtliga insatser utom 

Läslyftet där andelen är något lägre, 52 procent. Andelen lärare som 

inte kan ta ställning till frågan varierar mellan 10 och 17 procent för de 

fem insatserna.  

Av Läslyftets deltagare inom lärarkåren anser 36 procent i ganska liten 

eller mycket liten utsträckning att deltagandet baserats på kartlagda 

kompetensutvecklingsbehov.  

Sett till den totala populationen, finns det inga skillnader mellan vare 

sig yrkesgrupper eller andra redovisningsgrupper vad gäller Lärar-

lyftet. Majoriteten, 64 procent, anser i mycket stor eller ganska stor 

utsträckning att dess deltagande baserats på ett kartlagt kompet-

ensutvecklingsbehov.  

Diagram A I vilken utsträckning anser du att ditt deltagande i insatsen 

baserades på ett kartlagt behov av kompetensutveckling? (lärare) 

 

Se diagram B med de vanligaste insatserna bland rektorer. Uppåt 80 

procent anser detta i mycket stor eller ganska stor utsträckning för 

Läslyftet, Matematiklyftet samt Bedömning och betygsättning. Gällande 

både Läslyftet och Matematiklyftet tog majoriteten av de deltagande 

rektorerna själva både initiativet och beslutet om att delta.  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lärarlyftet

Undervisning och lärande
med digitala verktyg

Bedömning och
betygsättning

Matematiklyftet

Läslyftet

Mycket stor eller
ganska stor utsträckning

Ganska liten eller
mycket liten utsträckning

Kan inte ta ställning
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Diagram B I vilken utsträckning anser du att ditt deltagande i insatsen 

baserades på ett kartlagt behov av kompetensutveckling? (rektorer) 

 
 

Möjligheten att påverka beslutet om att medverka i en insats 

Diagram C och D återger i vilken utsträckning deltagarna anser sig ha 

varit delaktiga i beslutet om att medverka i insatsen/insatserna. Av 

denna anledning har därför inte frågan ställts till dem som uppgett att 

de själva fattat beslutet om att delta. Observera att diagram D inte har 

resultat för alla insatser som listades i tabell G. Det beror på att färre än 

100 svar finns på frågan för denna yrkesgrupp. 

Bortsett från Lärarlyftet är detta den enda fråga på vilken en majoritet 

av lärarna anger svaret ”Ganska liten eller mycket liten utsträckning”, 

se diagram C. Störst är andelen bland Läslyftets deltagare, 64 procent. 

När det gäller Lärarlyftet däremot anser istället 68 procent av lärarna att 

de varit delaktiga i beslutet om deltagande. 

Marginella skillnader inom lärarkåren antyder att fler lärare inom 

årskurs 1-3 i mycket stor eller ganska stor utsträckning anser sig ha 

varit delaktiga i beslutet, jämfört med kollegorna inom årskurserna 3-6 

samt 7-9. Det är vanligare att lärare som själva tagit initiativet till att 

delta också upplever sig ha varit delaktig i beslutet, än kollegor för 

vilka rektor har tagit initiativet. Däremot går det inte att påvisa 

skillnader inom lärarkåren, sett till dess svar om vem som fattat 

beslutet om att delta.  

Det är främst lärare inom kommunal grundskola som deltagit i 

insatserna Bedömning och betygsättning samt Undervisning och lärande 

med digitala verktyg. Några längre slutsatser än så kan inte dras om 

dessa insatser på grund av för små andelar insatsdeltagare bland de 

svarande. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bedömning och
betygsättning

Leda digitalisering

BRUK

Rektorsprogrammet

Matematiklyftet

Läslyftet

Mycket stor eller
ganska stor utsträckning

Ganska liten eller
mycket liten utsträckning

Kan inte ta ställning

9



Resultat 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

Diagram C I vilken utsträckning anser du att du har varit delaktig i beslutet om 

din medverkan i insatsen?* (lärare) 

 
*Frågan ställs inte till dem som uppgett att de själva fattat beslutet om att delta i 

insatsen.  

 

Diagram D visar att det råder en motsatt bild bland rektorerna jämfört 

med lärarna. Bland rektorer anser en majoritet att de i mycket eller 

ganska stor utsträckning varit delaktiga i beslutet om deltagande för 

insatserna Läslyftet, Matematiklyftet samt Rektorsprogrammet. För 

insatsen Leda digitalisering går det inte att statistiskt säkerställa någon 

skillnad i åsikter bland rektorerna på grund av få svar. Resultaten 

antyder dock att en större andel av deltagarna (54 procent) anser att de i 

ganska eller mycket liten utsträckning varit delaktiga i beslutet om 

deltagande. 

 

Diagram D I vilken utsträckning anser du att du har varit delaktig i beslutet om 

din medverkan i insatsen?* (rektorer) 
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Motiveringen till att delta i en skolutvecklingsinsats 

I diagram E och F redovisas i vilken utsträckning som insatsdeltagarna 

upplever att huvudman (för rektorer) eller rektor (för lärare) har 

motiverat dess deltagande. Observera att det här inte redovisas några 

resultat för insatsen Lärarlyftet. Det beror på att färre än 100 personer 

av respektive yrkeskategori har besvarat frågan för den insatsen. Det 

samma gäller även för rektorers svar på frågan om Bedömning och 

betygsättning.  

Av lärare anser majoriteten (drygt 60 procent) i mycket stor eller 

ganska stor utsträckning att rektor har motiverat varför de ska delta i 

insatsen Undervisning och lärande med digitala verktyg. För Bedömning och 

betygsättning är motsvarande andel 52 procent. Den gruppen är dock 

inte säkerställt större än den som anser att rektor motiverat deltagan-

det i ganska liten eller mycket liten utsträckning.  

Diagram E I vilken utsträckning anser du att rektor har motiverat varför du ska 

delta i insatsen? (lärare) 

 
*Frågan ställs endast till dem som uppgett att initiativet till deltagande 

kommit från rektor. 

Överlag är det något vanligare att rektorer i mycket stor eller ganska 

stor utsträckning anser att huvudman motiverat dess insatsdeltagande 

än att lärare anser detsamma om rektorer. Bland rektorer finns 

dessutom en statistiskt säkerställd skillnad mellan de som tycker att 

huvudman motiverat deltagandet i hög utsträckning (de är fler) 

jämfört med de som tycker att huvudman motiverat detta i låg 

utsträckning. Diagram F visar att närmare 80 procent av rektorerna 

inom Rektorsprogrammet anser att dess deltagande motiverats i mycket 

eller ganska stor utsträckning. För BRUK däremot anser istället 

närmare 40 procent av rektorerna att det motiverats i ganska eller 

mycket liten utsträckning. 
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Diagram F I vilken utsträckning anser du att huvudman har motiverat varför du 
ska delta i insatsen? (rektorer) 

 
*Frågan ställs endast till dem som uppgett att initiativet till deltagande 

kommit från huvudman. 

 

Organisatoriska förutsättningar för deltagande i en insats 

I diagram G och H redovisas i vilken utsträckning deltagarna anser att 

huvudman/rektor har frigjort tid och resurser under deras genom-

förande av insatsen. 

Sett till de (i antalet deltagare mätt) två största insatserna bland lärare, 

Läslyftet samt Matematiklyftet, finns en skillnad från de tre ovan nämnda 

utvärderingsfrågorna. Nämligen att lärare i större utsträckning än 

rektorer anser att det skapats organisatoriska förutsättningar för dess 

deltagande i dessa insatser. För båda insatserna anser 73 procent av 

lärarna i mycket stor eller ganska stor utsträckning att rektor skapat 

sådana. Även för Lärarlyftet anser en majoritet av lärarna (56 procent) 

detta, se diagram G.  

Andelen rektorer som tagit del av Läslyftet samt Matematiklyftet och i 

större utsträckning anser att huvudman frigjort sådana resurser är 45 

respektive 47 procent, se diagram H. Dessa andelar är dock inte 

statistiskt säkerställt större än de som anser motsatsen. Vidare anser 64 

procent av rektorerna att det skapats organisatoriska förutsättningar i 

liten eller mycket liten utsträckning för genomförandet av 

Rektorsprogrammet. 

Totalt sett, finns det i populationen ingen statistiskt säkerställd skillnad 

mellan dem som i större respektive mindre utsträckning anser att 

huvudman/rektor skapat organisatoriska förutsättningar för att delta i 

insatserna Bedömning och betygsättning samt Undervisning och lärande 

med digitala verktyg. Om vi däremot ser till yrkeskategori anser drygt 60 

procent av rektorerna i ganska liten eller mycket liten utsträckning att 

huvudman skapat sådana förutsättningar under deras genomförande 
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av Bedömning och betygsättning. Motsvarande andel bland lärare som 

tagit del av samma insats är drygt 40 procent.  

Diagram G I vilken utsträckning anser du att rektor har skapat organisatoriska 
förutsättningar (tid, resurser) under ditt genomförande av insatsen? (lärare) 

 
 
Diagram H I vilken utsträckning anser du att huvudman har skapat 
organisatoriska förutsättningar (tid, resurser) under ditt genomförande av 
insatsen? (rektorer) 

 
 

Insatsens bidrag till att utveckla undervisningen  

Diagram I återger i vilken utsträckning lärare anser att insatsen bidrag-

it till att utveckla dess undervisning. 

För samtliga fem insatser anser en majoritet av lärarna i mycket stor 

eller ganska stor utsträckning att insatsen bidragit till att utveckla dess 

undervisning. Störst andel återfinns för Matematiklyftet, med 76 

procent.  

Några närmare jämförelser utifrån olika redovisningsgrupper är inte 

möjliga, förutom för Läslyftet. Det beror på ett för litet antal svarande 
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per insats. För Läslyftet antyder dock resultaten att det finns vissa 

skillnader bland lärarkårens deltagare. Lärare inom skolor med färre 

än 200 elever anser i högre utsträckning att insatsen bidragit till att 

utveckla dess undervisning jämfört med lärare inom den största skol-

storleken (500 elever eller fler).  

Samma sak gäller för skoltyp där grundskollärare i större utsträckning 

än gymnasiekollegorna upplever att insatsen bidragit till att utveckla 

dess undervisning. Tittar vi närmare på just grundskollärare kan vi se 

att nästan 80 procent av lärare inom årskurs 1-3 ger högre betyg på 

frågan, jämfört med 54 respektive 42 procent av lärare inom årskurs 4-6 

respektive 7-9.   

Diagram I I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till att 

utveckla din undervisning?* (lärare) 

*Frågan ställs endast till lärare och övrig pedagogisk personal. 

Förmågan att anpassa undervisningen efter elevers behov 

Diagram J återger i vilken utsträckning lärare anser att insatsen ökat 

dess förmåga att anpassa undervisningen för elever med olika förut-

sättningar.   

För insatserna Läslyftet, Bedömning och betygsättning samt Undervisning 

och lärande med digitala verktyg skiljer sig inte andelen lärare som i 

mycket stor eller ganska stor utsträckning anser att insatsen ökat 

förmågan att anpassa undervisningen från andelen som anser 

detsamma i ganska liten eller mycket liten utsträckning. För Lärarlyftet 

och Matematiklyftet däremot anser en större andel, 56 respektive 60 

procent, att insatsen ökat denna förmåga i mycket stor eller ganska stor 

utsträckning. 

Liksom på frågan om insatsens bidrag till att utveckla den egna under-

visningen går det även här att titta närmare på några bakgrundsvari-

abler för Läslyftet. Till exempel för skoltyp – det är inte fler grundskol-

lärare som i mycket eller ganska stor utsträckning anser att dess deltag-

ande ökat förmågan att anpassa undervisningen, jämfört med andelen 
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som anser det i mindre utsträckning. Bland gymnasielärare finns det 

däremot skillnader. Av dessa anser 59 procent i ganska liten eller 

mycket liten utsträckning att dess deltagande i insatsen påverkat en 

sådan förmåga, jämfört med 36 procent som anser motsatsen.  

Diagram J I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till att öka 

din förmåga att anpassa din undervisning för elever med olika 

förutsättningar?* (lärare) 

*Frågan ställs endast till lärare och övrig pedagogisk personal. 

Insatsens bidrag till ett ökat självförtroende i yrkesrollen 

I diagram K och L redovisas i vilken utsträckning deltagarna anser att 

dess deltagande i insatsen ökat självförtroendet i den egna yrkesrollen. 

Sett till de fem insatserna i diagram K toppar Lärarlyftet vad gäller 

andelen lärare som i mycket stor eller ganska stor utsträckning anser 

detta. Totalt anger 67 procent detta vilket kan jämföras med 25 procent 

som svarar det motsatta samt 9 procent som inte kan ta ställning i frå-

gan.  

En något större andel av lärardeltagarna i Bedömning och betygsättning 

såväl som Matematiklyftet upplever i mycket stor eller ganska stor 

utsträckning att deltagandet medfört ett ökat självförtroende i den 

egna yrkesrollen, jämfört med de som upplever det i mindre 

utsträckning. Det går däremot inte att se några skillnader för faktorer 

som yrkeskategori, skoltyp, skolstorlek eller kommungrupp.   

 För insatsen Undervisning och lärande med digitala verktyg finns ingen 

skillnad vad gäller andelen lärare som anser att deltagandet ökat dess 

självförtroende i stor respektive liten utsträckning.  

Drygt hälften, 53 procent, av Läslyftets deltagare inom lärarkåren upp-

lever i ganska eller mycket liten utsträckning att insatsen bidragit till 

ett ökat självförtroende. En högre andel gymnasielärare, 66 procent, 

anser det jämfört med lärare anställda inom grundskolan, där motsvar-

ande andel är 50 procent.  
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Diagram K I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till att öka 

ditt självförtroende i din yrkesroll? (lärare) 

 
 

Nästan samtliga rektorer som deltagit i Rektorsprogrammet (94 procent) 

anser i mycket eller ganska stor utsträckning att insatsen ökat dess 

yrkesmässiga självförtroende. Ungefär hälften av rektorerna anser 

samma sak när det kommer till insatsen Bedömning och betygsättning. 

Mer finfördelade jämförelser än så, sett till undersökningens bakgrunds-

variabler, är inte möjliga på grund av det få antalet svarande. Vidare går 

det inte att säkerställa några skillnader bland rektorer för övriga insatser 

i diagram L. 

  

Diagram L I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till att öka 

ditt självförtroende i din yrkesroll? (rektorer) 

 

 
 
Insatsens bidrag till ett ökat engagemang för arbetet 

I vilken utsträckning som deltagarna anser att dess deltagande i insats-

en bidragit till att öka engagemanget för det egna arbetet redovisas i 

diagram M och N.  
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Bland lärare går det inte att säkerställa någon skillnad mellan de som 

anser detta i stor respektive liten utsträckning för insatserna Bedömning 

och betygsättning samt Undervisning och lärande med digitala verktyg. 

Något fler, 53 procent, anser i mindre utsträckning att Läslyftets 

bidragit till ett ökat engagemang för det egna arbetet, jämfört med de 

43 procent som anser att insatsen bidragit i större utsträckning. Här 

finns en skillnad jämfört med rektorer, där 55 procent anser att 

engagemanget ökat i stor utsträckning till följd av deltagandet i 

insatsen.  

Totalt sett i populationen anser personal inom mindre skolor (färre än 

200 elever) i högre grad att insatsen bidragit till ett ökat engagemang 

för arbetet, jämfört med kollegor inom större skolor. Så anser även 

grundskollärare inom årskurs 1-3 jämfört med årskurserna 4-6 och 7-9. 

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad sett till om gruppen 

lärare själva tagit initiativ till respektive fattat beslut om deltagandet, 

jämfört med om rektorn gjort detta.   

För både Matematiklyftet och Lärarlyftet anser över 60 procent av lärarna 

i mycket stor eller ganska stor utsträckning att deltagandet har bidragit 

till ett ökat engagemang för arbetet. Inom Matematiklyftet finns inga 

skillnader i uppfattning om detta, sett till yrkeskategori eller andra 

bakgrundsfaktorer. För Lärarlyftet däremot, finns en tydlig (och 

naturlig) skillnad mellan lärare och rektorer, då lärarna i högre 

utsträckning anser att insatsen bidragit till ett ökat engagemang för 

arbetet. 

Diagram M I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till att öka 

ditt engagemang för ditt arbete? (lärare) 

 

Bland rektorer sticker Rektorsprogrammet återigen ut (av naturliga skäl), 

då 85 procent anser att insatsen bidragit till ökat engagemang för 

arbetet. Även för Läslyftet, Matematiklyftet och BRUK är andelarna som 

anser att insatsen i stor utsträckning bidragit till ett ökat engagemang 

större än de som anser det i liten utsträckning. Det finns däremot inga 
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statistiskt säkerställda skillnader mellan dessa grupper för Bedömning 

och betygsättning samt Leda digitalisering. För den sistnämnda insatsen 

kan 22 procent av rektorerna inte ta ställning i frågan. 

Diagram N I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till att öka 

ditt engagemang för ditt arbete? (rektorer) 

 

Insatsens bidrag till ökade lärdomar och insikter 

Som kan utläsas av diagram O anser 60 procent eller fler av lärarna i 

dess samtliga fem största insatser att de bidragit till ökade lärdomar 

och insikter inom det område som insatsen avser. Andelen är störst för 

Matematiklyftet, 76 procent. Där finns inga skillnader utifrån olika 

bakgrundsvariabler.  

Diagram O I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till ökade 

lärdomar och insikter inom det område som insatsen avser? (lärare) 

 

 

När det gäller rektorer och deras vanligaste insatser, se diagram P, är 
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mönstret än tydligare än för lärare. För fyra av sex insatser är andelar-

na som anser att deltagandet bidragit till ökade lärdomar och insikter 

över 70 procent, för Rektorsprogrammet över 90 procent. Även här är det 

dock över 20 procent som inte kunnat ta ställning i frågan, när det 

gäller insatsen Leda digitalisering.  

Diagram P I vilken utsträckning anser du att insatsen har bidragit till ökade 

lärdomar och insikter inom det område som insatsen avser? (rektorer) 

 
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor 

Den sista frågan i detta avsnitt rör i vilken utsträckning insatsdeltag-

arna anser sig ha diskuterat lärdomar och insikter från deltagandet 

med sina kollegor. För samtliga fem av lärarnas största insatser, anser 

fler än hälften i mycket stor eller ganska stor utsträckning att så har 

skett, se diagram Q. Framförallt deltagare i Läslyftet och Matematiklyftet 

är av den åsikten, 76 respektive 84 procent.  

Diagram R visar motsvarande fråga för rektorerna, och mönstret känns 

igen från lärarna, även om Rektorsprogrammet likt tidigare sticker ut 

med högst andel rektorer som i stor utsträckning diskuterat lärdomar 

och insikter från insatsen med kollegor. 

Totalt sett, för hela populationen, går det att säkerställa en skillnad 

mellan rektorer och lärare för Läslyftet, Matematiklyftet samt Lärarlyftet, 

där en större andel lärare än rektorer i mycket stor eller ganska stor 

utsträckning anser sig ha diskuterat insatsrelaterade lärdomar och 

insikter med kollegorna.  
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Diagram Q I vilken utsträckning anser du att du har diskuterat lärdomar och 

insikter som insatsen har givit dig med dina kollegor? (lärare) 

 

Diagram R I vilken utsträckning anser du att du har diskuterat lärdomar och 

insikter som insatsen har givit dig med dina kollegor? (rektorer) 

 

Omfattningen av deltagandet i skolutvecklingsinsatser 
hittills 

I enkäten ställs även frågan om hur stol del av insatsen som den svar-

ande hittills tagit del av. Närmare 90 procent har tagit del av hela eller 

delar av sin(a) skolutvecklingsinsats(er). Övrig pedagogisk personal 

skiljer sig något från rektorer och lärare då de i högre utsträckning 

endast delvis tagit del av insatsen.   
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Knappt 40 procent av de som deltar/deltagit i en skolutvecklingsinsats 

efter 1 januari 2016 anger att 25 procent eller mindre av den totala tid 

de deltagit i organiserad kompetensutveckling, kopplat till den egna 

yrkesrollen, utgjorts av en eller flera insatser som nämns i enkäten. För 

20 procent utgör minst en av enkätens insatser mer än 75 procent av 

sådan kompetensutveckling. Det är vanligare att lärare deltar i så stor 

utsträckning jämfört med rektorer och övrig pedagogisk personal. 

Initiativtagare till insatsdeltagande 

Det finns i överlag inga påtagliga skillnader mellan olika redovisnings-

grupper vad gäller vem som tar initiativ till eller fattar beslut om del-

tagandet i en av Skolverkets skolutvecklingsinsatser. Oavsett yrkes-

kategori, skoltyp, skolstorlek eller kommungrupp är det vanligast före-

kommande att sådana initiativ och beslut kommer från rektor. Detta 

gäller för dem själva såväl som för övrig personal inom skolväsendet. 

I diagram S redovisas lärares respektive övrig pedagogisk personals 

svar på frågan om vem som huvudsakligen tog initiativ till dess deltag-

ande i insatsen. Överlag finns ingen påtaglig skillnad mellan de två 

grupperna. Det är en något större andel lärare (12 procent) än övrig 

personal (fem procent) som anger att initiativet kommit från huvud-

man. 

Diagram S Initiativtagare till insatsdeltagande (lärare och övrig pedagogisk 

personal) 

Beslutsfattare till insatsdeltagande 

Som diagram T visar är det vanligare att rektor fattar beslut för 

grundskollärare än gymnasielärare, 59 respektive 42 procent. Bland 

gymnasielärare fattar 40 procent sådana beslut på egen hand, medan 

27 procent av grundskollärarna gör detsamma. 
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Diagram T Beslutsfattare till insatsdeltagande (lärare och övrig pedagogisk 

personal) 

Insatser genomförda före referensperioden 

Personer som känt till en eller flera insatser före undersökningen, men 

inte tagit del utav dessa efter den 1 januari 2016, tillfrågas även om de 

har deltagit i samt avslutat någon av dessa insatser före den 31 

december 2015. Totalt anger 33 procent att så har skett. Här finns en 

påtaglig skillnad mellan de olika yrkesgrupperna, där 65 procent av 

rektorerna har deltagit i och avslutat minst en insats före årsskiftet 

2015/2016. För lärare och övrig pedagogisk personal är motsvarande 

andelar 33 respektive 19 procent.  

I tabell I redovisas de insatser som undersökningsdeltagarna tagits del 

av och avslutats innan 2016 års början. Som framgår av tabellen har 30 

procent både deltagit i och avslutat Matematiklyftet, 24 procent har gjort 

detsamma med Lärarlyftet.  
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Tabell I Skolutvecklingsinsatser avslutade före den 31 december 2015 

 

I tabellbilagan kan utläsas att det främst är rektorer och lärare, 28 

respektive 31 procent, som deltagit i Matematiklyftet under den speci-

fika perioden. När det gäller Rektorsprogrammet har 63 procent av 

rektorerna deltagit i det under samma period. 

Även om de inte följer i exakt samma ordning är det samma fem insat-

ser som toppar denna lista som på frågorna om vilka insatser de svar-

ande kände till före undersökningen samt deltar eller deltagit i efter 

2016 års början. 

Insats Andel

Matematiklyftet 30,2%

Lärarlyftet 23,9%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 16,4%

Läslyftet 13,0%

Undervisning och lärande med digitala verktyg 7,8%

Rektorsprogrammet 5,4%

Främja likabehandling 5,2%

BRUK 5,0%

Entreprenörskap i skolan 4,9%

Kolla källan 4,7%

Stöd för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 4,1%

Delaktighet och inflytande i undervisningen 4,0%

Nationellt centrum för språk-, läs,- och skrivutveckling (NCS) 3,7%

Hälsofrämjande skolutveckling 3,4%

Apl-handledarutbildning 3,1%

Specialpedagogik för lärande 2,2%

NT-satsningen 2,0%

Utveckla undervisningen för nyanlända elever 1,7%

Fortbildning för rektorer 1,5%

Stöd för bedömning i SV/SVA 1,4%

Apl-utvecklarutbildning 1,2%

Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och intolerans 1,2%

Nationella apl-utvecklare 0,8%

Tema modersmål 0,8%

Leda digitalisering 0,7%

Utveckla vägledningen för nyanlända elever 0,5%

Utbildningspaketet Skola arbetsliv 0,5%

Kompetensutveckling i SVA (det globala klassrummet) 0,4%

Förebygg avhopp från gymnasiet 0,4%

Uppdragsutbildningar inom studie- och yrkesvägledning 0,2%

Lärlingscentrum 0,2%

Stöd till samordnare 0,1%

Utbildning för nationella minoriteter 0,1%
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Framtida deltagande 

Om det finns insatser som deltagarna känt till före undersökningen 

men inte tagit del av, före eller efter årsskiftet 2015/2016, får de 

slutligen frågan om någon av de ”kvarvarande” insatserna är sådana 

de vet att de kommer ta del av framöver.  

En knapp femtedel, 19 procent, känner till att de ska delta i någon av 

dessa insatser. Sett till yrkesgrupp vet 43 procent av rektorerna om 

detta medan 18 respektive 11 procent av lärare samt övrig pedagogisk 

personal har sådan kännedom. Utöver yrkesgrupp finns inga statistiskt 

säkerställda skillnader i sådan kännedom, sett till övriga bakgrunds-

variabler.  

Tabell J redovisar, efter andel svar, de insatser som undersökningens 

deltagare dels känt till före denna undersökning, dels vet att de 

kommer ta del utav framöver. Återigen rangordnas insatserna efter 

andelen svar. 

Den insats som flest, 30 procent, vet sig komma att delta i är 

Undervisning och lärande med digitala verktyg. Dessutom uppger sig 16 

respektive 15 procent känna till att de ska delta i webbkursen 

Bedömning och betygsättning samt Läslyftet.  

Som kan utläsas av tabellbilagan är insatsen Undervisning och lärande 

med digitala verktyg den insats flest lärare samt övrig pedagogisk 

personal känner till att de ska delta i, om vi studerar yrkesgrupperna 

var för sig. Även många rektorer, 27 procent, uppger sig känna till att 

de ska delta i denna insats. Dock känner fler rektorer, 40 procent, till att 

de kommer att delta i insatsen Leda digitalisering. 
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Tabell J Planerade skolutvecklingsinsatser att ta del av framöver 

 

Annan planerad kompetensutveckling 

Knappt 40 procent känner till att de kommer delta i organiserad kom-

petensutveckling, kopplad till den egna yrkesrollen, som anordnas av 

en annan aktör än Skolverket. Det är vanligare att rektorer (cirka 50 

procent) känner till sådan planerad kompetensutveckling, jämfört med 

lärare (38 procent) och övrig pedagogisk personal (33 procent). Det är 

också vanligare inom enskild huvudman jämfört med kommunal, 47 

procent jämfört med 36. 

Insats Andel

Undervisning och lärande med digitala verktyg 30,1%

Bedömning och betygsättning, webbkurs 15,8%

Läslyftet 14,9%

Leda digitalisering 8,2%

Lärarlyftet 8,2%

Specialpedagogik för lärande 7,2%

Kolla källan 5,4%

Stöd för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 4,9%

Hälsofrämjande skolutveckling 4,9%

Stöd för bedömning i SV/SVA 4,6%

Utveckla undervisningen för nyanlända elever 4,6%

Rektorsprogrammet 4,5%

Delaktighet och inflytande i undervisningen 4,1%

Nationellt centrum för språk-, läs,- och skrivutveckling (NCS) 4,1%

Främja likabehandling 3,9%

Entreprenörskap i skolan 3,3%

Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och intolerans 2,3%

Fortbildning för rektorer 2,0%

NT-satsningen 1,9%

Matematiklyftet 1,7%

BRUK 1,6%

Apl-handledarutbildning 1,6%

Apl-utvecklarutbildning 1,6%

Förebygg avhopp från gymnasiet 1,4%

Tema modersmål 1,1%

Kompetensutveckling i SVA (det globala klassrummet) 1,1%

Uppdragsutbildningar inom studie- och yrkesvägledning 0,9%

Utbildningspaketet Skola arbetsliv 0,7%

Lärlingscentrum 0,6%

Utveckla vägledningen för nyanlända elever 0,3%

Nationella apl-utvecklare 0,3%

Stöd till samordnare 0,1%

Utbildning för nationella minoriteter 0,0%
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Om undersökningen 
Enheten för demokratistatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) 

genomförde under perioden september – november 2017 en 

enkätundersökning på uppdrag av Skolverket.  

Syftet med undersökningen var att skapa en bild av ett antal mål-

gruppers deltagande i och uppfattning om NSP. Undersökningens 

resultat kommer utgöra ett statistiskt underlag i Skolverkets fortsatta 

utvärdering av NSP.  

Populationen utgjordes av ett antal målgrupper som bestod utav 

rektorer/skolledare, lärare samt annan pedagogisk personal inom 

grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer. Med 

motsvarande skolformer avses här grundsärskola, specialskola, 

sameskola samt gymnasiesärskola. 

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland de 

olika målgrupperna. Urvalet bestod av 8 218 personer. Av dessa var 

det totalt 3 510 personer som besvarade enkäten, vilket motsvarar 42,8 

procent av urvalet.  

Resultatet i form av tabeller och en avidentifierad datafil levererades 

vecka 3 enligt överenskommelse.  

Undersökningsledare på SCB var Jessicka Rosén och Jens Malmros var 

metodstatistiker. Skolverkets kontaktperson gentemot SCB var Jenny 

Hollstrand.  

Population och urval 

Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, 

utgjordes av lärare, rektorer och annan pedagogisk personal i 

grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer. 

För att kunna dra ett urval ifrån populationen skapades en urvalsram 

som avgränsade, identifierade och möjliggjorde koppling till objekten i 

populationen. Urvalsramen skapades med hjälp av data ifrån registret 

över pedagogisk personal per 15 oktober 2016. För att avgränsa 

populationen användes även data ifrån registret över pedagogisk 

personal per 15 oktober 2015 samt per 15 oktober 2014. Till 

urvalsramen fördes uppgifter ifrån elevregistret per 15 oktober 2016 

samt Skolenhetsregistret per 5 september 2017.  

Urvalsramen bestod av 102 156 personer fördelade på 90 057 lärare, 3 

408 rektorer samt 8 691 annan pedagogisk personal. Samtliga individer 

i urvalsramen har haft samma tjänst (lärare, rektor, annan pedagogisk 

personal) i samma skolform (grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola) i registren över 

pedagogisk personal per 15 oktober 2014, 15 oktober 2015 och 15 

oktober 2016. Varje individ i urvalsramen har endast en tjänst och 

individer som har flera tjänster i registren har i urvalsramen fått den 

tjänst som har rapporterats med högst tjänsteomfattning.  
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Urvalet gjordes som ett stratifierat obundet slumpmässigt urval och 

bestod av 8218 individer fördelade på 3301 lärare, 2166 rektorer och 

2751 annan pedagogisk personal. Ett stratifierat obundet slumpmässigt 

urval innebär att alla individer inom ett stratum har samma 

sannolikhet att komma med i urvalet.  

Stratumindelningen gjordes för var och en av de tre yrkeskategorierna 

enligt en korsning av variablerna Skolform och Huvudman, där 

Skolform kunde vara grundskola eller gymnasieskola och Huvudman 

kunde vara enskild eller kommun.  

För variabeln Skolform har kategorierna sameskola, specialskola och 

grundsärskola slagits ihop med kategorin grundskola och för gym-

nasieskola har kategorin gymnasiesärskola slagits ihop med kategorin 

gymnasieskola. För variabeln Huvudman har kategorierna landsting 

och stat slagits ihop med kategorin kommun. Detta gav 4 stratum per 

yrkeskategori vilket gav 12 stratum totalt. Stratumindelningen samt 

stratum- och urvalsstorlekar visas i Tabell 1. 

Tabell 1 Urvalsram och urval fördelat på stratum  

Stratum Namn Urvalsram      Urval      

1 Lärare, enskild huvudman, grundskolan 8 471 392 

2 Lärare, kommunal huvudman, grundskolan 58 280 1 906 

3 Lärare, enskild huvudman, gymnasieskolan 4 553 357 

4 Lärare, kommunal huvudman, gymnasieskolan 18 753 646 

5 Rektor, enskild huvudman, grundskolan 446 288 

6 Rektor, kommunal huvudman, grundskolan 2 222 1 400 

7 Rektor, enskild huvudman, gymnasieskolan 218 141 

8 Rektor, kommunal huvudman, gymnasieskolan 522 337 

9 Annan pedagogisk personal, enskild 

huvudman, grundskolan 

707 255 

10 Annan pedagogisk personal, kommunal  

huvudman, grundskolan 

7 180 2 146 

11 Annan pedagogisk personal, enskild 

huvudman, gymnasieskolan 

123 100 

12 Annan pedagogisk personal, kommunal  

huvudman, gymnasieskolan 

681 250 

    Totalt  102 156 8 218 

 

Frågor/Variabler 

Undersökningen hade två enkäter, en till rektorer samt en till lärare 

och övrig pedagogisk personal. Innehållet i enkäterna var till stor del 
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detsamma men vissa frågor ställdes enbart till rektorer och vice versa. 

Skolverket utformade frågorna i enkäterna i samarbete med SCB.  

Därefter genomgick enkäterna en granskning av mätteknisk expertis i 

syfte att minska risken för mätfel. Grundläggande för bra kvalitet i en 

undersökning är kvaliteten på de data som samlas in. För att 

säkerställa att frågorna fungerar så bra som möjligt och enligt 

intentionerna har därför alla enkäter genomgått ett mättekniskt test.  

För denna undersökning har den mättekniska granskningen samt 

frågekonstruktionen skett iterativt. Det vill säga, den första 

mättekniska granskningen dokumenterades i en rapport som 

överlämnades till Skolverket den 27 juni. Rapporten var ett utkast 

utifrån vilken det iterativa arbetet tog avstamp. Under arbetets gång 

korrigerades och kommenterades enkäten flertalet gånger i 

korrespondens mellan Skolverket och SCB.  

Antalet frågor i enkäten varierade beroende på hur många insatser den 

svarande uppgav sig ha tagit del av. Exempelvis fick en uppgifts-

lämnare som inte kände till Skolverkets nationella skolutvecklings-

program sedan tidigare besvarade totalt 5-6 frågor (5 för lärare och 

övrig pedagogisk personal, 6 för rektorer). En svarande som kände till 

men inte tagit del av några insatser under den aktuella undersöknings-

perioden besvarade totalt 10-11 frågor (10 för lärare och övrig 

pedagogisk personal, 11 för rektorer).  

Insatsdeltagare däremot fick 8 till 10 extra delfrågor per insats (8 för 

rektorer, 10 för lärare och övrig pedagogisk personal). Dessa delfrågor 

var i sin tur så kallade ”loopfrågor”. Det innebär att frågorna repetera-

des för uppgiftslämnarna lika många gånger som antalet valda svars-

alternativ i fråga F07. OM en uppgiftslämnare till exempel uppgav sig 

ha deltagit i tre insatser fick densamma därefter svara på samma 

följdfrågor för var och en av dessa insatser (totalt 30*10 frågor). Det 

maximala antalet frågor i enkäten var 341. Förutom de variabler som 

samlades in via enkäten hämtades ett antal variabler från register, se 

variabelbeskrivning i bilaga 3. 

Referensperiod för enkätfrågor, se bifogad enkät. Med referensperiod 

menas vilken tidpunkt svaren avser, t.ex. idag, förra veckan, senaste tre 

månaderna. 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med webbenkät, av enkätenheten vid 

SCB. Inbjudan till att delta undersökningen skickades ut med post. I ett 

informationsbrev ombads personen att besvara enkätens frågor.  

I informationsbrevet kunde uppgiftslämnarna läsa om undersökning-

ens bakgrund, syfte samt att undersökningen genomfördes i samarbete 

mellan Skolverket och SCB. Informationsbrevet informerade också om 

vilka register som kompletterande uppgifter hämtades från och att en 

avidentifierad datafil levererades till Skolverket efter avslutad 
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insamling. Brevet informerade även om personuppgiftslagen samt 

offentlighets- och sekretesslagen och att det var frivilligt att medverka i 

undersökningen. Detta första utskick genomfördes den 26 september 

2017. Utskicket var en dag försenat på grund av ett fel som uppstått i 

och med programmering av webbenkäten.  

För att SCB ska kunna lämna ut data från en enkätundersökning krävs 

ett informerat samtycke av uppgiftslämnarna. Det innebär att de 

genom att besvara enkäten och skicka in den godkänner att deras svar 

kompletteras med de bakgrundsvariabler, och behandlas på det sätt, 

som beskrivs i informationsbrevet. 

SCB kan inte garantera att den utvalda personen själv besvarat 

enkäten. Någon kontroll av att rätt person har besvarat enkäten har 

inte gjorts.   

Under insamlingens gång skickades totalt 3 påminnelser till dem som 

inte besvarat enkäten. Ett tack- och påminnelsekort (ToP-kort) 

skickades den 9 oktober. Därefter skickades ytterligare två ToP-kort 

den 30 oktober samt den 9 november. Beslut om att skicka det tredje 

och sista ToP-kortet fattades under pågående insamling, i hopp om att 

öka svarsfrekvensen ytterligare. Insamlingen avslutades den 22 

november 2017. Inflöde per utskick, andel svar samt bortfall redovisas i 

tabell 2. I tabell 3 återfinns samma information som i tabell 2, uppdelad 

per personaltyp. 

Tabell 2. Beskrivning av inflödet. Antal och andel 

 Antal Andel (%) 

Efter första utskick 1 402 17,1 

Efter ToP-kort 1 1 170 14,3 

Efter ToP-kort 2 489 6,0 

Efter ToP-kort 3 449 5,5 

Totalt  3 510 42,8 

Bortfall 4 688 57,2 

Urval (exkl. övertäckning) 8 198 100,0 

 

Som kan utläsas av tabell 3 är svarsfrekvensen lägre för gruppen övrig 

pedagogisk personal. Vid en jämförelse av registervariabeln 

personaltyp mot uppgiftslämnarnas svar på fråga F01 (Under perioden 1 

januari 2016 fram till idag, inom vilken yrkeskategori har du huvudsakligen 

varit verksam?) kan det konstateras att överensstämmelsen överlag är 

bra förutom för övrig pedagogisk personal där större variationer finns 

mellan registerinformationen och uppgiftslämnarnas egna svar.   
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Tabell 3. Beskrivning av inflödet, fördelat på personaltyp. Antal och andel 

 
Rektorer  Lärare 

Övrig pedagogisk 

personal 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Efter första 

utskick 

440 42,0 677 42,8 285 32,3 

Efter ToP-kort 1 375 35,8 480 30,4 315 35,8 

Efter ToP-kort 2 118 11,2 225 14,2 146 16,6 

Efter ToP-kort 3 114 11,0 200 12,6 135 15,3 

Totalt 1 047 48,5 1 582 48,1 881 32,1 

Bortfall 1 112 52,5 1 710 51,9 1 866 67,9 

Urvalsgrupp 

(exkl. 

övertäckning) 

2 159 100,0 3 292 100,0 2 747 100,0 

 

Under pågående insamling omformulerades svarsalternativet ”Lärare” 

till ”Lärare (inklusive specialpedagog)”, för fråga F01. Syftet var att 

motverka svarsbortfall för gruppen specialpedagoger.  

Svarsdatafilen kompletterades med vikter för uppräkning till 

populationsnivå. Se bilaga 2, Kalibreringsrapport för undersökningen 

”Skolverkets skolutvecklingsinsatser”. 

Bortfall i denna undersökning 

Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att enkäten inte är 

besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i 

enkäten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, 

med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som 

grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att reducera 

bortfallsskevheten har vikter beräknats med hjälp av kalibrering (se 

bilaga 2). 

Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är 

villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå 

eller att uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. Objektsbort-

fallet i denna undersökning redovisas i tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Beskrivning av objektsbortfall 

 Antal 

Ej avhörda 4 637 

Postreturer 32 

Avböjd medverkan 15 

Förhindrad medverkan 1 

Ej anträffad 3 

Totalt 4 688 

 

Med ”Ej avhörda” menas att ingen uppgift om varför enkäten inte är 

besvarad har lämnats. Med ”Avböjd medverkan” menas att SCB 

meddelats att uppgiftslämnaren inte vill medverka i undersökningen. 

”Förhindrad medverkan” betyder att uppgiftslämnaren inte har 

möjlighet att delta. ”Ej anträffad” innehåller bland annat saknad adress 

i Registret över totalbefolkningen (RTB), hemlig adress och tillfälligt 

bortrest. 

Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig, 

att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktion-

erna vid hoppfrågor misstolkas.  

I och med ”loopfrågorna” som nämndes i avsnittet ”Frågor/Variabler” 

finns det en risk att partiellt bortfall uppstått av tidsmässiga skäl. Det 

vill säga att en uppgiftslämnare som valt många alternativ (insatser) på 

styrfrågan F07 inte besvarat de följande loopfrågorna för samtliga av 

dessa alternativ. Dock visar kontroller att bortfallet generellt inte tycks 

vara större för frågor om insatser som ställs i slutet av enkäten, jämfört 

med frågor om de första insatserna som nämns. Detta är en indikation 

på att enkäten trots allt har fungerat väl. 

Viktberäkning och estimation  

För information om viktberäkning och estimation se Kalibrerings-

rapport (bilaga 2).  

Statistikens tillförlitlighet 

Ramtäckning 

Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsram och 

population inte helt stämmer överens. Undertäckning innebär att vissa 

objekt som ingår i populationen saknas i urvalsramen. Övertäckning 

innebär att objekt som inte ingår i populationen ändå finns i urvals-

ramen. Ett sätt att minska täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade 

register.  

Det bör nämnas att den årliga uppdateringen av de register som 

använts för urvalsdragningen i denna undersökning genomförs i 

oktober månad. I och med att insamlingen för undersökningen startade 
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i september har närmare ett år gamla register använts vid urvalsdrag-

ningen. För att kompensera för eventuell övertäckning fick därför 

uppgiftslämnarna besvara ett antal kontrollfrågor i inledningen av 

undersökningen. Frågorna gällde yrkeskategori under referensperiod-

en, skolform, huvudmannatyp, antal skolenheter samt antal elever per 

skolenhet. Dessa variabler har därför använts som bakgrundsvariabler 

vid tabellframställningen, istället för motsvarande registervariabel. 

Kontroller har gjorts av hur väl registerdata stämmer överens med 

enkätsvaren för motsvarande frågor, och överlag finns en stor överens-

stämmelse. 

Totalt utgjorde 20 personer i urvalet övertäckning. Kvaliteten på 

statistiken antas därmed vara god. Det är svårare att kontrollera för 

undertäckning eftersom uppgiftslämnare i så fall saknas i urvalsramen.  

Urval  

Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att 

endast ett urval av populationen undersöks. Urvalsfel är således den 

avvikelse mellan ett skattat värde och det faktiska värdet som beror på 

att inte alla objekt i populationen undersöks. Urvalsfelets storlek 

minskar med en ökad urvalsstorlek.  

Mätning 

Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig 

från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då upp-

giftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan 

eller medvetet svarar felaktigt. 

Bearbetning 

Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan 

bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel 

och kodningsfel. Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller 

som genomförs vid dataregistreringen. I den här undersökningen 

bedöms registreringsfelet vara litet eftersom enkäten endast hade fasta 

svarsalternativ.  

Bortfallsfel 

Bortfallsfel inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig 

åt avseende frågorna/variablerna i undersökningen. En beskrivning av 

bortfallet finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av 

hjälpinformation till kalibreringen (se bilaga 2). 

Beskrivning av tabeller och datafil 

Tabeller 

Tabellerna har räknats upp till populationsnivå, vilket innebär att 

resultatet avser hela populationen och inte endast de svarande. Andels-

uppgifterna är således skattningar av antal personer i populationen 

med den aktuella egenskapen. Att antalet individer/företag är olika för 

olika frågor beror på hoppinstruktioner då olika delpopulationer avses. 
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För de följdfrågor som föregås av hoppinstruktioner har selekteringar 

genomförts vid tabellframställningen. Det betyder att t.ex. endast de 

som angett att de arbetare som ”Rektor/skolledare”, ”Lärare” eller 

”Studie- och yrkesvägledare, studiehandledare, fritidspedagog, 

bibliotekarie” för fråga F01 har ingått i tabellframställningen för övriga 

frågor i undersökningen. 

I andelstabellerna är värdena avrundade till närmaste heltal och 

värden under 0,5 är därmed avrundade till noll.  

Tabellerna har sekretessgranskats så att inga uppgifter för enskilda 

objekt röjs. Andelsskattningar för färre än 100 svarande har ersatts med 

en prick (”.”) i resultattabellerna. Det beror på att skattningar för färre 

svarande är allt för osäkra, då konfidensintervallet är stort i förhållan-

de till andelsskattningen, ibland till och med större.  

Frågorna F05B, F06, F07, F13 och F14 är så kallade multipla variabler 

vilket innebär att de svarande har kunnat ange fler än ett svarsalterna-

tiv. Därför summerar inte statistiken till 100 procent för dessa frågor. 

Samma gäller för yrkesgrupperna rektor och övrig pedagogisk 

personal i fråga F02. Lärare däremot, har endast kunnat välja ett 

alternativ på motsvarande fråga, FL02.  

De tabeller som presenteras i denna rapport har tagits fram enligt de 

formler som presenterats i avsnitt ”Viktberäkning och estimation” med 

hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS.  

Datafil 

Observera att de bifogade vikterna ska användas vid analys och 

resultatframställning. I ett stratifierat urval kan datamaterialet inte ses 

som ett urval av oberoende lika fördelade observationer, som ofta 

antas i traditionell statistisk teori. Det är därför viktigt att tänka på att 

de flesta förprogrammerade dataprogram inte klarar av att analysera 

datamaterialet ifrån en urvalsundersökning på ett korrekt sätt. Var 

noga med att kontrollera att de dataprogram som används för analys 

behandlar vikterna på ett riktigt sätt. Att ta fram frekvenser med 

beaktande av vikter klarar däremot de flesta statistikprogram. 

Om det är partiellt bortfall (uppgift saknas) i en fråga har en prick (”.”) 

angetts.  

Statistiska mått 

Materialet lämpar sig bäst att redovisas som totaler eller procentuella 

andelar för hela målpopulationen eller fördelat på olika redovisnings-

grupper. 

Redovisningsgrupper 

Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för 

delgrupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här 

undersökningen kan avgränsas med hjälp av registervariabler 

(Skolform och Kommungrupp) eller bakgrundsfrågor i enkäten (fråga 
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F01, FL01, FL02, F02_1 – F02_11, F03, F03B och F04). Observera att 

tabellerna innehåller både register- och enkätvariabler, varför antalet 

svarande och ”uppgift saknas” kan skilja sig åt mellan olika 

redovisningsgrupper i samma fråga. Det beror på att enkätvariablerna 

kan ha bortfall, medan registervariablerna inte har det.  

Jämförbarhet över tid 

Detta är första gången som SCB genomför undersökningen. 

Sekretess och utlämnande  

SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av data på 

mikronivå. En sekretessöverenskommelse har upprättats mellan 

Skolverket och SCB med avseende på hur det avidentifierade 

datamaterialet får hanteras. 

Bilagor 

Bilaga 1: Enkät, informations- och påminnelsebrev 

Bilaga 2: Kalibreringsrapport 

Bilaga 3: Variabelbeskrivning till datafil 

Tabellbilaga 1 

Tabellbilaga 2 

Tabellbilaga 3 
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