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Webbenkät NSP Rektorer inom grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer

A) Under perioden 1 januari
2016 fram till idag, inom
vilken yrkeskategori har du
huvudsakligen varit
verksam?
Välj ett alternativ.
B) Var har du i dagsläget din
tjänstgöring?
Flera svarsalternativ är
möjliga.

Rektor/skolledare
Annan yrkeskategori inom skolväsendet.
I huvudsak ej arbetat inom skolväsendet under perioden 1
januari 2016 fram till idag (exempelvis föräldraledig, tjänstledig,
sjukskriven, annat yrke).
(Om respondenten väljer något av de två sistnämnda svarsalternativen, avslutas
enkäten automatiskt)

Grundskola och motsvarande skolformer
Grundskola åk 1-3
Grundskola åk 4-6
Grundskola åk 7-9
Sameskola
Specialskola
Grundsärskola

Gymnasieskolan:
Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Introduktionsprogram
Gymnasiesärskola
----------------------------------------------------------Jag arbetar inte som rektor i grund- eller gymnasieskolan.
(Enkäten avslutas automatiskt)

C) Vilken huvudmannatyp
arbetar du huvudsakligen
inom?

Kommunal
Enskild
Statlig

Välj ett alternativ.

D) Hur många skolenheter är
du rektor/skolledare för?

Landstingsägd

1
2
3
4 eller fler

E) Hur många elever finns
totalt på din skolenhet/dina

Färre än 100 elever

skolenheter som du är
rektor/skolledare för?

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600- 699
700 elever eller fler

1. Känner du sedan tidigare
till Skolverkets nationella
skolutvecklingsprogram?
Frågan syftar på vad du
kände till innan du fick
informationen i samband med
den här enkäten.

Ja
Nej

Om Ja:
Hur fick du kännedom om de nationella
skolutvecklingsprogrammen?
Via Skolverkets webbplats Skolverket.se
Via huvudman/kollegor
På annat sätt, skriv i rutan:
____________________________________

Nedan listas Skolverkets skolutvecklingsinsatser inom de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.
2 Vilka av följande insatser kände du till innan du fick enkäten?
På grund av begränsat utrymme i enkäten anges titeln av respektive insats här, för mer information om
insatserna se följebrevet eller länk till SCB:s webbplats.
Bedömning och betyg
Bedömning och betygsättning, webbkurs
Digitalisering
Undervisning och lärande med digitala verktyg
Leda digitalisering
Kolla källan
Elevhälsa och barns omsorg
Specialpedagogik för lärande
Hälsofrämjande skolutveckling
Kunskaper och värden
Läslyftet
Nationellt centrum för språk-, läs,- och skrivutveckling (NCS)
Delaktighet och inflytande i undervisningen
Främja likabehandling
Matematiklyftet
NT-satsningen
Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och intolerans
Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande
Stöd för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
Stöd för bedömning i SV/SVA
Utveckla undervisningen för nyanlända elever
Utveckla vägledningen för nyanlända elever
Tema modersmål
Stöd till samordnare
Skola och arbetsliv samt vidare studier
Apl-handledarutbildning
Apl-utvecklarutbildning
Nationella apl-utvecklare
Lärlingscentrum
Uppdragsutbildningar inom studie- och yrkesvägledning

Utbildningspaketet Skola arbetsliv
Entreprenörskap i skolan
Styrning och ledning
Rektorsprogrammet
Lärarlyftet
Fortbildning för rektorer
Utbildning för nationella minoriteter
Kompetensutveckling i SVA (det globala klassrummet)
Systematiskt kvalitetsarbete
BRUK
Förebygg avhopp från gymnasiet

Jag känner inte till någon av de nämnda skolutvecklingsinsatserna ovan.
(Enkäten avslutas automatiskt)

På föregående fråga har du angivit vilka insatser du känner till sedan tidigare. Nu kommer frågor om
insatser du deltagit i sedan 1 januari 2016. I slutet av enkäten kommer du även få svara på en fråga om
vilka insatser du eventuellt deltagit i och avslutat före denna period. De närmaste frågorna syftar alltså
på perioden efter 1 januari 2016.
(De insatser man har markerat i fråga 2 att man känner till listas här)

3. Av de insatser du svarat att
du känner till i fråga 2, vilka
av dessa har du också
deltagit i respektive deltar i
sedan 1 januari 2016?

Insats xxx
Insats xxx
Insats xxx
Insats xxx

Man kan delta i hela eller
delar av en insats. Räkna
med insatser även om du
bara delvis har deltagit.
Räkna även med insatser
som påbörjats före 1 januari
2016 och sträcker sig över
årsskiftet.

Jag deltar inte eller har inte deltagit i någon av dessa insatser
sedan 1 januari 2016.
(Fortsätt med fråga 10)

Nu kommer några frågor om ditt deltagande i insatserna sedan 1 januari 2016.
Om du deltagit i flera insatser kommer du att svara på frågor om en insats i
taget. Du kommer att få frågorna om insatserna i den här ordningen:
-

”Insatsens namn”
”Insatsens namn”
”Insatsens namn”

Frågor om ”insatsens namn”

Jag är i inledningen av mitt deltagande i insatsen.
Jag har delvis tagit del av insatsen.

4. Hur stor del av insatsen har
du hittills tagit del av?

Jag har tagit del av hela insatsen.
Vet inte

Huvudman
Frågor om ”insatsens namn”
5. Vem tog huvudsakligen
initiativ till att du deltar/deltog i
insatsen?

Kollegor
Jag själv
Annan, skriv i rutan:
-----------------------------------------------------------------

Välj ett alternativ

Frågor om ”insatsens namn”
6. Vem tog huvudsakligen
beslut om att du deltar/deltog i
insatsen?
Välj ett alternativ

Vet inte

Huvudman
Kollegor
Eget beslut
Annan, skriv i rutan:
----------------------------------------------------------------Vet inte

Frågor om ”insatsens namn”
7. Tänk på ditt deltagande i
insatsen, i vilken utsträckning
tycker du att…
a) … det baserades på ett
kartlagt behov av
kompetensutveckling?
b) …du har varit delaktig i
beslutet om din medverkan i
insatsen?
c) (Besvaras: ej om man svarat

alternativet ”eget beslut” på fråga 6)

d) … att huvudmannen har
motiverat varför du ska delta i
insatsen?
(Besvaras endast om initiativet, se
fråga 5 ovan, tagits av huvudman)

e) ...att huvudmannen har
skapat organisatoriska
förutsättningar (tid, resurser)
under ditt genomförande av
insatsen?

Mycket stor
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Ganska
liten
utsträckning

Mycket
liten/ ingen
utsträckning
alls

Kan inte
ta
ställning

f)

…att insatsen har bidragit till
att öka ditt självförtroende i
din yrkesroll?

g) …att insatsen har bidragit till
att öka ditt engagemang för
ditt arbete?
h) …att insatsen har bidragit till
ökade lärdomar och insikter
inom det område som
insatsen avser?
i) …att du har diskuterat
lärdomar och insikter som
insatsen har givit dig med
dina kollegor?
8. Av den totala tid du har
deltagit i organiserad
kompetensutveckling kopplat
till din yrkesroll sedan 1 januari
2016, ungefär hur stor del
utgörs av Skolverkets
skolutvecklingsinsatser som
listas i denna enkät?
9. Av de insatser du svarat att
du känner till i fråga 2, vilka av
dessa har du deltagit i och
avslutat före 31/12 2015?

1-25 %
26-50 %
51-75 %
76-100 %
Vet inte
(De insatser man har markerat i fråga 2 att man känner till listas här)

Insats xxx
Insats xxx
Insats xxx

Man kan delta i hela eller delar av
en insats. Räkna med insatsen
även om du bara gått en del av
den.
10. Av de insatser du svarat att
du känner till i fråga 2, vilka av
dessa vet du att du kommer att
delta i framöver?
Räkna inte med pågående
insatser.

Insats xxx
Jag har inte deltagit i någon av dessa insatser före 31/12 2015.
(De insatser man har markerat i fråga 2 att man känner till listas här)

Insats xxx
Insats xxx
Insats xxx
Insats xxx
Insats xxx

Jag vet inte idag vilka av Skolverkets skolutvecklingsinsatser
jag kommer att delta i framöver.
Jag vet idag att jag kommer att delta i organiserad
kompetensutveckling kopplat till min yrkesroll som anordnas av
annan aktör än Skolverket.

10. Om det är något ytterligare som Skolverket borde få kännedom om kring Skolverkets
skolutvecklingsinsatser, vänligen kommentera här:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

