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Bilaga 2.a 

   

 

Skolchefsundersökning 2009 – Frågeformulär 
 

 

Det frågeformulär som du nu har framför dig är en del av ett fyraårigt forskningsprojekt 2009-

2012, med medel från Vetenskapsrådet under rubriken: Nationell utbildningspolitik möter 

kommunala genomförandestrukturer. Ett syfte med projektet är att studera hur kommunernas 

ledarskap på skolstyrelse och skolchefsnivå påverkas av och påverkar de förändringar i 

utbildningspolitiken som regering och riksdag genomför och kommer att genomföra under 

projektperioden. En av grundfrågor rör: Hur effektiva är strukturerna för genomförande av 

förändringar i den nationella utbildningspolitiken på den lokala nivån där kommunerna via sitt 

huvudmannaskap har genomförandeansvar?  Genom att forskningsprojektet ska pågå i fyra år 

kommer vår studie att ske under en period som inkluderar kommunal- och riksdagsval och vi 

får möjligheter att följa eventuella förändringar över tid. 

      Projektet består av olika delar. Initialt kommer vi under våren att genomföra en enkät i 

fyra nordiska länder tillsammans med kollegor i Finland, Norge och Danmark. Den kommer 

sedan under hösten, helt eller delvis, att genomföras i bl.a. Australien, England, Israel, 

Sydafrika, i Hong Kong och några områden i Kina, Canada och vissa delstater i USA.  

Enkäten kommer att följas upp av intervjuer och skolstudier i ett urval av kommuner i de 

olika länderna. Inom den svenska studien kommer även ett antal statliga beslut, som vi 

bedömer har stort intresse för kommunerna, att följas från stat till kommun och även i 

kommunen.  

      Ett antal definitioner kan vara av betydelse för ditt arbete med att fylla i enkäten. Med 

Skolchef menar vi den befattning som närmast under en kommunal politisk nämnd eller 

styrelse har ett ledningsansvar för utbildningsverksamheten i hela kommunen. Med Skola 

avses allt från förskola till och med vuxenutbildning. Till sist, med Styrelse avses den 

politiskt valda nämnd/styrelse som har ansvar för utbildningsverksamhet och till vilken 

skolchefen ”rapporterar”. 

      Vi har försökt försvenska enkäten men eftersom den genomförs i fler olika länder – ber vi 

Er ha överseende med vissa frågor kan innehålla svarsalternativ som inte helt överensstämmer 

med svenska förhållanden.  

      Vi är beroende av dina svar och hoppas att du ska finna det av intresse att delta i studien. 

Du har nu fått enkäten via e-mail och tanken är att du också ska svara på nätet. Vill du istället 

ha en papperskopia av enkäten meddela då oss detta. Det kommer att ta c:a 50 minuter att 

fylla i enkäten enligt de tester vi gjort. Vi är mycket tacksamma för din medverkan.   

      Vi är naturligtvis också intresserade av att dela med oss av resultaten i takt med att dessa 

kommer fram. Inga resultat kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda skolchefer, 

kommuner eller skolor kan identifieras. Vi kommer regelbundet tillsammans med våra 

nordiska kollegor att presentera resultat vid olika konferenser och i olika artiklar och senare 

också i en bok om skolchefens funktion och roll.  

 

Umeå och Uppsala i juni 2009 

 

Professor Olof Johansson   FD Elisabet Nihlfors 

Centrum för skolledarutveckling  STEP-gruppen 

Umeå universitet   Uppsala universitet 
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A. Bakgrundsfakta 

 

A1. Kommun_____________________________ 

A2. Din befattnings benämning__________________________ 

A3. Hur många år har Du, totalt sett, arbetat som skolchef? _______år  

A4. Hur många år har Du innehaft nuvarande befattning? ____________år  

A5. I hur många olika kommuner har Du varit skolchef (inklusive nuvarande)? 

A6. Från vilken typ av tjänst kom Du när Du första gången blev skolchef?___________ 

 

A7. Ålder? ________år  

 

A8. Kön?    […] Man       […] Kvinna 

 

A9. Vilken är Din högsta akademiska examen? _____________________  

A10. Benämning på den styrelse Du arbetar med?___________________________ 

A11. Vad ingår i styrelsens ansvarsområde?  

12a […] Förskoleverksamhet  12b […] Fritidshem  12c […] Grundskola 

12d […] Gymnasieskola   12e  […] Vuxenutbildning 12f […] Svenska för invandrare 

12g […] Socialtjänst 12h  […] Kultur                  12i […] Fritidsverksamhet i kommunen   

12j […] Annat: _____________________ ______________________________ 

A12. Vad ingår i Ditt ansvarsområde som skolchef?  

[…] Förskoleverksamhet   […] Fritidshem  […] Grundskola 

[…] Gymnasieskola       […] Vuxenutbildning […] Svenska för invandrare 

[…] Socialtjänst   […] Kultur                        […] Fritidsverksamhet i kommunen   

[…] Annat: _____________________ ______________________________ 

A13. Hur stor är budgeten för ”skolan” i Din kommun? _______________________tkr 

A14. Hur stor andel av kommunens totala budget utgör detta? ______________procent 

A15. Hur vill Du karakterisera Den kommun Du arbetar i? 
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[…] stark tillbakagång       […]svag tillbakagång         […]stabil      […]svag tillväxt   

[…]stark tillväxt  

  

A16. Var är Din tjänst formellt placerad i kommunens organisation? 

 

 Jag är direkt underställd den politiska ledningen i kommunen 

 Jag är direkt underställd min egen politiska nämnd/ordförande 

 Jag är direkt underställd den administrativa kommunchefen 

 Annat_______________________________________ 

 

 

B. Ledningsorganisation 

B1. Hur många anställda (helårstjänster) finns på ”Din” centrala förvaltning? 
_________________ 

 

B2. Hur många (helårstjänster) arbetar med utvärderingar och kvalitetsfrågor i relation 

till elevernas lärande inom ”Din” centrala förvaltning? _________ 

 

B3. Skoladminsitrationen i kommunen 

Ta ställning till följande påståenden nedan: 1= Instämmer inte.  6 = Instämmer helt.  

Markera ett alternativ för varje påstående + vet ej alternativ 

 

a) a Min skoladministration har god kompetens att driva lokal läroplansutveckling. 

1       2 3 4 5 6 

b) b Min skoladministration har god kompetens i att analysera resultaten från nationella 

prov/mätningar. 

1       2 3 4 5 6 

c) c Min skoladministration har god kompetens inom skoljuridiska problemställningar. 

1     2 3 4 5 6 

d) d Min skoladministration har god kompetens på ledarutveckling inom skolområdet. 

1    2 3 4 5 6 

e) e Min skoladministration har god insikt i utbildningspolitik. 

1  2 3 4 5 6 

 

B4. Hur många rektorer finns inom Ditt ansvarsområde? ______________ rektorer. 

B5. Vilka insatsers görs för att behålla rektorer i kommunen? 

 (Välj de alternativ som stämmer bäst) 

 

a ¤ Erbjuder systematisk kompetensutveckling inom kommunen. 

b ¤ Erbjuder högre lön. 

c ¤ Gör rektors arbetsbeskrivning mer tilltalande/passande för den enskilde. 

d ¤ Ökar det administrativa stödet. 

e ¤ Stödjer rektors professionella utveckling. 



6 

 

f ¤ Försäkrar mig om att skolan har tillräckliga resurser för att kunna fungera 

väl. 

g ¤ Anpassar rektors formella ansvarsområde till vad som kan förväntas av en 

heltidstjänst 

h ¤ På annat sätt, nämligen ________________________________________ 

 

B6. Vilka initiativ tas för att rekrytera rektorer till Din kommun?  

(Välj de alternativ som stämmer bäst)  

 

a ¤ Rekryterar aktivt utanför den egna kommunen. 

b ¤ Tillfrågar, inofficiellt dagens rektorer om lämpliga kandidater. 

c ¤ Rekryterar rektorer internt inom kommunen. 

d ¤ Erbjuder rekryteringsutbildning och/eller trainee platser 

e ¤ Erbjuder bättre lön. 

f ¤ Gör rektorernas arbetsbeskrivningar mer tilltalande/passande. 

g ¤ På annat sätt, nämligen: ________________________________________  

 

B7. Finns det en chefsnivå mellan Dig och rektorerna?                    Ja […]      Nej  […] 

B8. Om ja: Leder dessa mellanchefer ledningsgrupper med rektorer?  

                         Ja […]     Nej  […] 

 

B9. Hur många ledningsgrupper har Du som Du själv leder som skolchef? Antal:____ 

Ge exempel på de två viktigaste ledningsgrupperna i relation till Din yrkesutövning 

Ex 1.  

Vilka ingår_____________________________________________________________ 

 

Med huvudsakligt syfte att:__________________________________________________ 

 

Hur ofta träffas denna grupp? […] Varje vecka, […] Var 14:e dag, […]En gång i månaden,  

[…] Mer sällan 

 

Ex 2.  

Vilka ingår_____________________________________________________________ 

 

Med huvudsakligt syfte att:__________________________________________________ 

Hur ofta träffas denna grupp?[…] Varje vecka, […] Var 14:e dag, […]En gång i månaden,   

[…] Mer sällan 
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B10. Hur många ledningsgrupper ingår Du i som Du inte leder själv? Antal:___________ 

 

Ge ett exempel på den för Dig viktigaste ledningsgruppen som Du inte leder 

Ex 1:  

Vilka ingår:____________________________________________________________ 

Vem leder___________________________________________________ 

Med huvudsakligt syfte att:________________________________________ 

Hur ofta träffas denna grupp?  […] Varje vecka, […] Var 14:e dag, […]En gång i månaden,  

[…] Mer sällan 

 

B11. Hur många kommunala styrgrupper (t ex för att utforma policy, handlingsplaner, 

administrativa rutiner) ingår du i för närvarande? _____________ 

 

B12. Hur många kommunala styrgrupper är du vanligtvis ledamot av under ett 

år?_______ 

B13. Ingår Du i något lokalt nätverk som rör skol/utbildningsfrågor? Ja Nej 

 

B14. Om ja, ge exempel på ett för Dig viktigt nätverk_____________ 

 

B15. Vilka ingår i detta nätverk?______________ 

 

B16. Vilket är huvudsyftet med detta nätverk? 

 

B17. Hur ofta träffas nätverken? 

[…] Varje vecka, […] Var 14:e dag, […]En gång i månaden, […] Mer sällan 

 

B18. Ditt samarbete med andra skolchefer. 

Ta ställning till följande påståenden nedan. Markera ett alternativ för varje påstående. 

 

a)  Jag upplever en nära arbetsgemenskap med andra skolchefer 

1       2 3 4 5 6 

b) Jag samarbetar med andra skolchefer i ett stort antal frågor 

1       2 3 4 5 6 

c) Jag kontaktar ofta andra skolchefer för att rådgöra i olika frågor  

1       2 3 4 5 6 

d) Jag upplever att mina skolchefskollegor betraktar mig som en central aktör i vårt 

samarbete 

1       2 3 4 5 6 

e) Samarbetet med andra skolchefer är viktigare för mig än samarbetet med andra centrala 

aktörer i min kommun 

1       2 3 4 5 6 
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B19. Har Du regelbundna konferenser (dvs. inte ledningsgruppsmöten) med alla 

rektorer inom Ditt ansvarsområde?                              
 […] Ja …] Nej  

B20. Om ja, hur ofta?  

 

[…] Varje vecka.   […] Var 14:e dag.   […] En gång i månaden.   […] Mer sällan 

 

B21. Vilka syften har dessa möten? Markera de fem viktigaste. 

 

a)__ Information från ”skolkontoret” 

b)__ Information från Dig som skolchef 

c)__ Information från enskilda rektorer 

d)__ Information från eller av politiker/politiska möten 

e)__ Information från externa aktörer 

f)__ Ta ställning i gemensamma frågor 

g)__ Strategiska diskussioner angående nationella beslut rörande utbildning 

h)__ Diskussioner kring skolans elev resultat i kommunen 

i)__ Diskussioner kring ekonomiska utmaningar 

j)__ Diskussion av olika skolors pedagogiska arbete för bättre kunskapsresultat 

k) __ Omvärldsorientering  

l)__ Kompetensutveckling för lärarna 

m)__ Kompetensutveckling för rektorerna 

n) __ Annat ______________________________________________________________ 

 

 

 

C. Skolchefens uppgifter 

 

C1. Vilka är enligt Dig, de tre viktigaste arbetsuppgifterna som skolchef? 

1._______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

C2. Vilka av Dina arbetsuppgifter finner du mest stimulerande?  

Ange de tre mest stimulerande arbetsuppgifterna! 

1._______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
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C3. Hur uppfattar Du graden av självständighet som skolchef inom kommunen? 

 

Ingen alls  Låg  Hög Mycket Hög 

[…]  […]  […] […] 

 

C4. Om Du kunde anställa ytterligare en medarbetare, till vilken Du skulle kunna 

delegera specifika uppgifter, vilken typ av medarbetare skulle Du då 

anställa?_________________________________________ 

 

C4a. Hur skulle detta förändra Ditt arbete? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

 

C5. Nedan listas ett antal större arbetsområden för en skolchef. 

Markera i kolumn A de fem uppgifter som har störst betydelse för Dig i Ditt uppdrag som 

skolchef . 

Markera i kolumn B de fem uppgifter som tar mest tid av Dig som skolchef. 

Markera i kolumn C de fem uppgifter som Du ser som mest intressant i Ditt uppdrag som 

skolchef.  

 

       A B C 

   Uppgiftens betydelse Tid            Eget intresse 

 

a) Kontakter med kommunmedborgare ___ ___ ____ 

b) Fastighets- och byggnadsfrågor  ___ ___ ____ 

c) Personaladministration  ___ ___ ____ 

d) Planering och målformulering  ___ ___ ____ 

e) Budget- och finansiering  ___ ___ ____ 

f) Skolans förändringsarbete/ 

pedagogiskt ledarskap  ___ ___ ____ 

g)Personalutvecklingsfrågor/kompetensutveckling.__ ____ ___ 

h)Rättsliga frågor   ___ ___ ____ 

i)Politiska frågor   ___ ___ ____ 

j)Nämndens kompetensutveckling  ___ ___ ____ 

k)Utvärdering av elevernas skolprestationer ___ ___ ____ 

 

 

C6. Bland de uppgifter som en skolchef har är också att vara ledare och chef för 

rektorerna. Vilka är de tre mest centrala uppgifterna som Du arbetar med i relation till 

rektorerna? 
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     1._______________________________________________________________________ 

     2. _______________________________________________________________________ 

     3. _______________________________________________________________________ 

 

C7. Vilka är de tre viktigaste arbetsuppgifterna Du som skolchef gör i relation till 

elevernas lärande? 

    1._______________________________________________________________________ 

    2. _______________________________________________________________________ 

    3. _______________________________________________________________________ 

C8. Dina relationer till kommunens ledning 

Ta ställning till följande påståenden nedan: 1= Instämmer inte - 6 = Instämmer helt.  

Markera ett alternativ för varje påstående. 

 

a) Jag uppfattar mig som en del av kommunens överordnade administrativa ledning. 

1       2 3 4 5 6 

b) Jag har som överordnad administrativ ledare också inflytande på beslut som rör andra 

sakområden än enbart utbildningsområdet  

1       2 3 4 5 6 

c) Som skolchef är min viktigaste uppgift att försvara min sektors intressen i kommunen. 

1       2 3 4 5 6 

d) Som skolchef uppfattar jag mig som utbildningsdepartementets förlängda arm i 

kommunen. 

1       2 3 4 5 6 

e) Som skolchef är min viktigaste uppgift att leda förändringsarbetet för en förbättrad 

kvalitet av undervisningen. 

1       2 3 4 5 6 

f) Jag känner större lojalitet och har mer gemensamt med skolchefer i andra kommuner 

än med andra förvaltningschefer i min egen kommun. 

1       2 3 4 5 6 

g) Jag känner större lojalitet och har mer gemensamt med rektorerna på skolorna än med 

den högsta politiska/administrativa ledningen i kommunen. 

1       2 3 4 5 6 

h) Mitt dagliga arbete har mest karaktär av att vara en administrativ direktör för 

förvaltningsområdet skola/utbildning.  

1       2 3 4 5 6 

i) Jag känner tillfredsställelse över de resultat som eleverna i kommunen uppnår. 

1       2 3 4 5 6 

j) Jag känner tillfredställelse över det arbete som centrala ”skolförvaltningen” utför i 

 relation till utvecklingen av skolan i kommunen 

1       2 3 4 5 6 
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D. Relation till politiker 

D1. Hur ofta har Du som skolchef under en vecka kontakt med Din styrelseordförande, 

utanför ordinarie styrelsesammanträde?  

 

[…] 0-1 tim  […] 2-3 tim    […] 4-5 tim        

 

[…] 6-7 tim   […] 8-9 tim  […] 10 tim eller mer    

  

D2. Vilken bild har Du av styrelsens sammanträden? (Markera ett av alternativen 

nedan): 

 

[…] Så gott som alltid kompromisser 

[…] Oftast enhälliga majoritetsbeslut 

[…] Oftast partiideologiskt präglade beslut med knapp majoritet 

[…] Det finns ingen klar bild 

 

D3. Vilket inflytande, anser Du att följande personer har på styrelsens beslut? Vet ej 

alternativ? 

1=Mycket litet inflytande. 6= Mycket stort inflytande. Markera ett alternativ per fråga. 

 

a. Ordförande i styrelsen  1      2         3        4       5       6 

b. Kommunalråd   1      2         3        4       5       6 

c. Centrala förvaltningen i kommunen 1      2         3        4       5       6 

d. Rektorer   1      2         3        4       5       6 

e. Lärare   1      2         3        4       5       6 

f. Föräldrar   1      2         3        4       5       6 

g. Invånare i kommunen  1      2         3        4       5       6 

h. Elever   1      2         3        4       5       6 

i. Föräldrastyrelser   1      2         3        4       5       6 

j. Kommunstyrelsen   1      2         3        4       5       6 

k. Lokala lobbyrörelser  1      2         3        4       5       6 

l. Lokala fackliga organisationer  1      2         3        4       5       6 

m. Religiösa grupper   1      2         3        4       5       6 

n. Lokala näringslivet   1      2         3        4       5       6 

o. Konsulter   1      2         3        4       5       6     

p. Du själv   1      2         3        4       5       6 

q. Något annat    1      2         3        4       5       6                                         

 

Ge exempel:   
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D4. Vilka är, enligt Dig som skolchef, de tre viktigaste arbetsuppgifterna för styrelsens 

ordförande i Din kommun? 

 

    1._______________________________________________________________________ 

    2. _______________________________________________________________________ 

    3. _______________________________________________________________________ 

 

D5. Vilka är enligt Dig, de tre viktigaste arbetsuppgifter som Din styrelseordförande 

kräver att Du som skolchef ska fullgöra? 

 

1._______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

D6. Vad förväntar sig styrelsen av Dig?  

Ta ställning till påståendena nedan: 1=låga förväntningar till 6= höga förväntningar.  

Markera ett alternativ per påstående. 

 

a) Ett pedagogiskt ledarskap (läroplansfrågor/undervisning)  1      2       3     4      5     6 

b) Leda rektorerna i deras pedagogiska ledarskap                        1      2       3     4      5     6 

c) Samarbeta med styrelsen och det omgivande samhället     1       2       3     4      5     6 

d) Skapa förändringar i verksamheten för  

bättre ekonomiska resultat                    1       2       3     4      5     6 

e) Skapa förändringar i verksamheten för bättre resultat  

på nationella prov och motsvarande                  1       2       3     4      5     6 

f) Utveckla och implementera nationella reformer                1       2       3     4      5     6 

g) Utveckla och implementera lokala initiativ och reformer 

h) Utvärdera resultatet av implementeringen av   1       2       3     4      5     6 

              nationella beslut på lokal nivå   1       2       3     4      5     6 

i)  Utvärdera resultatet av lokala initiativ och reformer 1   2        3        4       5    6 

j) Skapa förutsättningar för samarbete mellan skolor            1        2       3     4      5    6 

k) Skapa förutsättningar för samarbete med andra  

kommunala instanser                 1       2       3     4     5     6 

l) Annat:                  1        2       3     4      5   6 

Ex:  __________________________ 
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D7.  Olika intressenters inflytande på kommunens utbildningspolitik 

Ta ställning til följande påståenden nedan: 1= Instämmer inte. 6 = Instämmer helt.  

Markera ett alternativ för varje påstående. 

 

a) Som skolchef kan jag aktivt påverka utformningen av utbildningspolitiken i 

kommunen. 

1           2         3       4       5      6 

b) Kommunstyrelsens ordförande har störst inflytande över utformningen av 

utbildningspolitiken i kommunen. 

1           2         3       4       5      6 

c) Politikerna i vår kommun visar stort intresse för allt som har med skola och utbildning 

att göra. 

1           2         3       4       5      6 

d) Jag tycker det är svårt att motivera ledamöterna i min styrelse för förändringar som har 

sitt ursprung i nationella beslut.  

1           2         3       4       5      6 

e) Ordförande i styrelsen är drivande i frågor som handlar om att förverkliga nationella 

beslut på skolområdet. 

1           2         3       4       5      6 

f) Min styrelse initierar och beslutar regelbundet om uppföljningar och utvärderingar av 

verksamheten. 

1           2         3       4       5      6 

g) Lokala kvalitetsredovisningar och utvärderingar påverkar inriktningen av styrelsens 

beslut i olika frågor. 

1           2         3       4       5      6 

h) De nationella kvalitetsredovisningarna och utvärderingarna påverkar inriktningen av 

styrelsens beslut i olika frågor. 

1           2         3       4       5      6 

        i)Det är för stor inblandning från de lokala politikerna i mitt dagliga arbete som skolchef.  

1           2         3       4       5      6 

j) Gränsdragning är oklar i min kommun mellan vad som politikernas ansvarsområde och vad 

som är skolchefens ansvarsområde. 

1           2         3       4       5      6 
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E. Professionens roll och utveckling 

 

E1. Har Du som skolchef en skriftlig instruktion som anger och styr Dina 

arbetsuppgifter?    Ja […] Nej […] 

 

E1a. Om nej, vad styr Dina arbetsuppgifter? ______________________________ 

 

 

E2. Anser Du att rektorer bör ha en särskild befattningsutbildning på universitetsnivå? 

Ja […] Nej […] 

E2a. Om ja: Ange akademisk nivå och inriktning på utbildningen?  

 

E3. Anser du att skolchefen bör ha en särskild befattningsutbildning på 

universitetsnivå?      Ja […] Nej […] 

 

E3a. Om ja: Ange akademisk nivå och inriktning på utbildningen? 

_______________________________________________________________ 

 

E4. Vilka slags kvalifikationer och kunskaper är det viktigt att kommunen söker efter 

när de rekryterar och anställer en skolchef?   

Värdera alternativen enligt Inte alls viktigt – mindre viktigt – mycket viktigt

   

 

a ___ Pedagogiska  

b ___ Administrativa  

c ___ Ekonomiska  

d ___ Juridiska  

e ___ Personaladministrativa 

f ___ Egen utvecklingspotential 

g ___ Tidigare erfarenhet av chefsarbete  

h ___ Dokumenterat gott ledarskap 

i ___ Entreprenörsanda 

j ___ Dokumenterad samarbetsförmåga 

 

E5. Utvärderas Ditt arbete som skolchef?        Ja […] Nej […] 

 

E5a. Om ja Av vem och hur ofta?  
 

Utvecklingssamtal med överordnad administrativ chef           

[…]Aldrig   […]Sällan   […]Varje halvår   […]Varje år 

  

Utvecklingssamtal med överordnad politisk chef/ordförande i nämnden    

[…]Aldrig   […]Sällan   […]Varje halvår   […]Varje år 
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Annan och hur ofta?______ 

 

E5b. Om ja: Vilka är, enligt din åsikt, de tre viktigaste skälen till att Ditt arbete 

utvärderas? Markera endast tre alternativ nedan.  

 

a […] För att utkräva systematiskt ansvar enligt kända förväntningar.  

b […] För att identifiera områden som behöver utvecklas. 

c […] För att identifiera styrkor. 

d […] För att medverka till att utforma relevanta mål. 

e […] För att ställa resultaten mot upprättade mål. 

f […] För att kontrollera om skolstyrelsens/kommunens policy efterlevs. 

g […] För att kunna sätta lön för nästa period. 

h […] För att bidra till din professionella utveckling. 

 

E6. Forskningen har identifierat fem mycket viktiga uppgifter som skolchefen gör i sin 

ledarfunktion. Tänk tillbaka på de senaste årens arbete och rangordna dessa påståenden 

från 1-5. Där 1= Din viktigaste prioritering.  

 

a __Arbeta för att genomföra de organisationsförändringar som krävs för att medarbetarna 

skall kunna göra sitt arbete effektivt. 

b __Förankra de politiska förväntningarna och klargöra de lokala uppnåendemålen. 

c __Implementera visioner, uppgifter och mål i organisationen för att underlätta för 

medarbetarna att förverkliga dessa. 

d__ Samråda med, forma och aktivt leda den professionella personalen. 

e __Stödja andra i att kunna utföra sitt arbete genom att förse dem med material och resurser. 

 

E7. Vilken vikt lägger Du i Ditt eget beslutfattande till följande instansers åsikter?  

       1= ingen alls – 6= mycket stort. Markera ett alternativ för varje påstående.  

 

a. Ordförande i styrelsen  1      2         3        4       5       6 

b. Kommunalråd   1      2         3        4       5       6 

c. Centrala förvaltningen i kommunen 1      2         3        4       5       6 

d. Rektorer   1      2         3        4       5       6 

e. Lärare   1      2         3        4       5       6 

f. Föräldrar   1      2         3        4       5       6 

g. Invånare i kommunen  1      2         3        4       5       6 

h. Elever   1      2         3        4       5       6 

i. Föräldrastyrelser   1      2         3        4       5       6 

j. Kommunstyrelsen   1      2         3        4       5       6 

k. Lokala lobbyrörelser  1      2         3        4       5       6 

l. Lokala fackliga organisationer  1      2         3        4       5       6 

m. Religiösa grupper   1      2         3        4       5       6 



16 

 

n. Lokala näringslivet   1      2         3        4       5       6 

o. Konsulter   1      2         3        4       5       6 

p. Annat    1      2         3        4       5       6                                         

 

Ge exempel:   

 

E8. Värdefrågor i skolchefsuppdraget 

Ta ställning till följande påståenden. 1= Instämmer inte - 6 = Instämmer helt.  

Markera ett alternativ för varje påstående. 

a) Skolchefsrollen innebär att jag upplever konflikter mellan mina egna värderingar och 

mitt professionella uppdrag. 

1           2         3       4       5      6 

b) Skolchefsrollen innebär att jag ifrågasätter rådande strukturer när jag står inför ett 

etiskt dilemma. 

1           2         3       4       5      6 

c) Skolchefsrollen innebär att jag har svårt att, från rektorerna, få förklaringar på 

elevers studieresultat när de är lägre än förväntat. 

1           2         3       4       5      6 

 

d) Skolchefsrollen innebär att jag har svårt att motivera skolorna att prestera resultat 

som ligger högre än förväntat. 

1           2         3       4       5      6 

 

e) Skolchefsrollen innebär att jag kräver av rektor att redovisa vilka insatser skolan gör 

för de elever som av olika skäl har låg måluppfyllelse. 

1           2         3       4       5      6 

f) Skolchefsrollen innebär att jag aktivt försöker påverka nämnden att skapa 

förutsättningar för elever med låg måluppfyllelse. 

1           2         3       4       5      6 

g)Skolchefsrollen innebär att jag aktivt försöker påverka nämnden att skapa 

förutsättningar för högpresterande elevers lärande. 

1           2         3       4       5      6 

h) Det är svårt att motivera nämnden att vidta åtgärder mot skolor som under lång tid 

underpresterat vad gäller elevresultat. 

1           2         3       4       5      6 

i) Jag anser att det är skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap i inom skolområdet. 

1           2         3       4       5      6 

j) Enligt min erfarenhet är det svårare för kvinnliga än manliga skolchefer att få stöd i 

sitt ledarskap. 

1           2         3       4       5      6 

k) Kvinnliga skolchefer är mer känsliga för kritik än vad manliga chefer är. 

1           2         3       4       5      6 
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l) Som skolchef anser jag att det är viktigt att aktivt bidra till att skapa en jämn 

könsfördelning i organisationen. 

1           2         3       4       5      6 

m) Som skolchef anser jag att det är viktigt att aktivt bidra till att anställa personal 

med utländsk bakgrund . 

1           2         3       4       5      6 

n) Jag måste ibland tänja på regler eller förfaringssätt för att utföra en nödvändig uppgift. 

1           2         3       4       5      6 

 

o) Jag gör ofta saker som har en benägenhet att accepteras av rektorerna mer än av 

politikerna. 

1                2                 3                      4                    5                       6 

 

p) Enligt min erfarenhet är det svårare för kvinnliga än manliga rektorer att få stöd i 

sitt ledarskap. 

1           2         3       4       5      6 

 

F. Politiska reformer och implementering  

 

F1. På vilket sätt påverkas Ditt arbete som skolchef av följande: 

1= Mycket liten utsträckning – 6 = Mycket stor utsträckning. Markera ett alternativ per fråga. 

 

a) Skolornas kvalitetsarbete   1   2   3   4   5   6 

 

b) Skolförvaltningens/kommunens kvalitetsrapport 1   2   3   4   5   6 

 

c) Skolförvaltningens/kommunens tester/kunskapsmätningar 1   2   3   4   5   6 

 

d) Den statliga skolinspektionens rapporter  1   2   3   4   5   6 

 

e) Nationella tester/kunskapsmätningar  1   2   3   4   5  6 

 

f) Internationella tester/kunskapsmätningar  1   2   3   4   5   6 

 

g) Annat    1   2   3   4   5   6

  

Ange vad: ________________________________________________________________ 

 

 

F2. Jag är övertygad om att nedanstående kvalitetsarbete och tester påverkar elevernas 

resultat positivt: 1= Mycket liten utsträckning – 6= Mycket stor utsträckning. Marekera ett 

alternativ per fråga. 

 

a) Skolornas kvalitetsarbete   1   2   3   4   5   6 

 

b) Skolförvaltningens/kommunens kvalitetsrapport 1   2   3   4   5   6 
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c) Skolförvaltningens/kommunens tester/kunskapsmätningar 1   2   3   4   5   6 

 

d) Den statliga skolinspektionens rapporter  1   2   3   4   5   6 

 

e) Nationella tester/kunskapsmätningar  1   2   3   4   5   6 

 

f) Internationella tester/kunskapsmätningar  1   2   3   4   5   6 

 

g) Annat    1   2   3   4   5   6

    

Ange vad: ________________________________________________________________ 

 

 

F3. Anser Du att den nationella debatten om skolan påverkar motivationen och 

engagemanget för arbetet med skolutveckling hos nedanstående grupper? 

1= Mycket liten utsträckning – 6= Mycket stor utsträckning. Markera ett alternativ per fråga. 

     

a) Lärare    1      2     3    4    5   6  

b) Föräldrar    1      2     3    4    5   6 

c) Rektorer    1      2     3    4    5   6 

d) Lokala skolpolitiker   1      2     3    4    5   6 

e) Dig själv som skolchef   1      2     3    4    5   6 

 

F4. Nationella reformer och implementering 

Ta ställning till följande påstående nedan: 

1= Instämmer inte - 6 = Instämmer helt. Markera ett  alternativ för varje påstående. 

 

a) Samhällsutvecklingen kräver kontinuerliga nationella reformer på skolområdet. 

1           2         3       4       5      6 

b) Som skolchef använder jag allt mer tid på att förbereda genomförandet av olika 

nationella reformer. 

1           2         3       4       5      6 

c) Arbetet med nationella reformer inkräktar på andra viktiga uppgifter. 

1           2         3       4       5      6 

d) Det är generellt litet politiskt fokus lokalt på att utvärdera effekterna av olika 

nationella reformer. 

1           2         3       4       5      6 

e) Min bedömning är att nationella reformer som genomförs har haft önskad effekt i 

”min” kommun. 

1           2         3       4       5      6 

f) Min bedömning är att rektorer generellt sett är mer positiva till nationella reformer än 

lärare. 

1           2         3       4       5      6 
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F5. Finns det strategidokument för förändringsarbete inom skolområdet i Din kommun 

för de närmaste 3-5 åren?    […] Ja     […] Nej 

 

F5a. Om ja Nämn de två viktigaste dokumenten som påverkar ditt arbete.  

 

Ex 1. :___________________________________________________________________ 

 

Ex 2.:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

F6. Vilka tre, av de senaste nationella reformerna, har haft störst betydelse för Ditt 

arbete som skolchef? 

 

1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________ 

 

F7. Vilka tre nationella reformer skulle Du vilja se genomförda inom 

utbildningsområdet under de närmaste åren? 

 

1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

 

 

F8. Ett sätt att beskriva skolchefens arbetsuppgifter i relation till policy-processen är att 

renodla rollerna; ”policymaker – implementationsansvarig” och se dem som två 

”ytterligheter” i policy processen. Om siffran 1 är renodlat policy maker och siffran 10 står 

för huvudsakligen implementationsansvarig. Vilken siffra beskriver bäst Din skolchefsroll 

idag i detta avseende?  

o   o  o  o   o   o    o    o    o   o 

1   2   3   4   5    6    7    8   9   10 
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G. Skolfrågor inför valet 2010 

 

Vår studie sträcker sig över nästa val och vi vill kunna medverka till möjliga förklaringar 

avseende frågor som rör hur samspelet mellan den nationella och lokala utbildningspolitiken 

påverkas av valutgången. Mot den bakgrunden ställer vi därför några frågor kring olika 

politiska teman. Men först fyra frågor om din egen arbetssituation. 

 

G1. Anser Du att Dina möjligheter att som skolchef påverka förbättringsarbetet i 

kommunens skolväsende förändrades efter det senaste valet? 

 

1= Mycket liten utsträckning       6=Mycket stor utsträckning 

 

1          2         3        4       5      6   

 

G2. Anser Du att Dina möjligheter att som skolchef påverka implementeringen av det 

nationella reformarbetet i kommunens skolväsende förändrades efter det senaste valet? 

 

1= Mycket liten utsträckning       6=Mycket stor utsträckning 

 

1          2         3        4       5      6   

 

 

G3. Om Du tänker framåt, efter valet 2010, tror Du då att Dina möjligheter att som 

skolchef påverka förbättringsarbetet i kommunens skolväsende kommer att förändras?  

 

1= Mycket liten utsträckning       6=Mycket stor utsträckning 

 

1          2         3        4       5      6   

 

G4. Om Du tänker framåt, efter valet 2010, tror Du då att Dina möjligheter att som 

skolchef påverka implementeringen av det nationella reformarbetet i kommunens 

skolväsende kommer att förändras jämfört med idag? 

 

1= Mycket liten utsträckning  6= Mycket stor utsträckning 

 

1          2         3        4       5      6   

 

G5. Hur viktiga bedömer Du att följande områden kommer att vara i den kommunala 

politiska diskussionen inför valet 2010? 
            1= Inte alls viktig      6 = 

Mycket viktigt 

 

a) Integrera skola och barnomsorg         1   2   3   4   5  6 

b) Stimulera framväxten av fristående skolor  1   2   3   4   5  6 

c) Införa skolpeng eller annat system där resurserna följer eleven 1   2   3   4   5  6 

d) Stimulera föräldrarna att aktivt välja skola för sina barn 1   2   3   4   5  6 

e) Stimulera skolorna att utveckla egna profiler  1   2   3   4   5  6 

f) Stimulera inkludering av elever i skolan  1   2  3   4   5   6  
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g)Ytterligare decentralisera ansvar och befogenheter         1   2   3   4   5  6 

    från kommunens skolledning/politiker till rektor 

h) Utveckla nära samarbete med näringslivet  1   2   3   4   5  6 

    beträffande skolans verksamhet 

i) Anpassa gymnasieskolans utbud till det lokala näringslivets behov    1   2   3   4   5  6 

j) Utjämna skillnader i pojkars och flickors studieval      1   2   3   4   5  6 

k) Stimulera rektorerna/ledarna att bedriva pedagogiskt ledarskap     1   2   3   4   5  6 

l) Genomföra besparingar med målet att i stort             1   2   3   4   5  6 

   bibehålla kvaliteten i verksamheten 

 

m) Förbättra individuella elevers resultat       1   2   3   4   5  6 

n) Insatser för elever som ej når målen                                 1    2   3   4   5   6 

o) Förbättra kommunens meritvärde        1   2   3   4   5  6 

p) Värdegrundsinsatser kring etnisk tillhörighet      1   2   3   4  5   6 

q) Den statliga skolinspektionens betydelse för kvalitetsutvecklingen   1   2   3   4   5  6 

r) Ökad statlig styrning av resurserna till skolan i kommunen      1   2   3   4   5  6 

s) Olika undervisningsmetoders betydelse för elevernas resultat      1   2   3   4   5  6 

t) Utjämna skillnader i pojkars och flickors resultat     1   2   3  4   5   6 

u) Införandet av kommunala elitskolor/klasser       1   2   3   4   5  6 

x) Lärarnas status, rekrytering och utbildning  1   2   3   4   5  6 

y) Betydelsen av lärarutbildningens lokalisering för kommunens möjligheter att rekrytera 

lärare          1   2   3   4   5  6 

z) Rektors status, rekrytering och utbildning  1   2   3   4   5  6  

 

å) Annat:________________________________________                1   2   3   4  5   6 

 

 

Till sist, något du vill tillägga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 b 

 

ORDFÖRANDEENKÄTEN 2009  
 

A. Bakgrundsfakta 

 

A 1. Kommun ……………………………. 

 

A 2. Är Du (…) ordförande med ………. % arvode 

 (…) vice ordförande ………. % arvode 

 

A 3. Hur många år har Du varit  ordförande? … år 

   vice ordförande? … år 

   ledamot? ... år 

   ersättare? ... år 

 

A 4. Är Du   (…) ledamot i kommunstyrelsen 

 (…) ersättare i kommunstyrelsen 

 (…) ledamot i kommunfullmäktige 

 (…) ersättare i kommunfullmäktige   

     

 

A5.  Ålder? … år 

 

A6. Kön? (…) man (…) kvinna 

 

A7. Vilket parti tillhör Du? …………………………………………….. 

 

A8. Vilken utbildningsbakgrund har Du? 

 (…) grundskola eller motsvarande 

 (…) gymnasieskola eller motsvarande 

 (…) eftergymnasial utbildning 

 

A9. Benämning på den styrelse Du arbetar i? 

 

A10. Vad ingår i styrelsens ansvarsområde? 

a (…) förskoleverksamhet (…) fritidshem (…) grundskola 

b (…) gymnasieskola c (…) vuxenutbildning  d (…) svenska för invandrare 

e (…) socialtjänst f (…) kultur g (…) fritidsverksamhet i kommunen  

h (…) särskola i (…) musikskola 

j (…) annat ……………………………………… 

 

A11. Hur många förvaltningschefer är knutna till Din nämnd?____ 

  

A12. Hur många är anställda (heltidsanställda) vid Din kommuns utbildningskontor 

(eller motsvarande)?___ 

  

A13. Hur vill Du karaktärisera den kommun Du arbetar i? 

(…) stark tillbakagång  (…) svag tillbakagång    (…) stabil   (…) svag tillväxt (…) stark 

tillväxt 
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B. Nämndens verksamhet och ordföranderollen 

 

B1. Hur ofta har följande typer av ärenden förekommit på nämndens dagordning under 

den nuvarande mandatperioden? 

Ange frekvensen med en siffra, där 1 = så gott som vid varje sammanträde; 2 = vid ungefär 

hälften av sammanträdena; 3 = sällan; 4 = aldrig 

  

a) Frågor om skolans organisation   

 1 2 3 4 

 

 b) Personalfrågor    

 1 2 3 4 

  

c) Elevfrågor/-ärenden     

 1 2 3 4 

  

d) Ekonomifrågor    

 1 2 3 4 

 

e) Beslut om utvärderingar    

1 2 3 4 

  

f) Beslut som följd av utvärderingar   

 1 2 3 4 

  

g) Hearings/utfrågningar av rektorer   

1 2 3 4 

  

h) Beslut som följd av utfrågningar/hearings  

 1 2 3 4 

 

i) Allmänna kvalitetsfrågor 

1 2 3 4   

  

j) Elevresultat     

 1 2 3 4 

 

 k) Information från förvaltningen   

 1 2 3 4 

  

l) Annan, ofta förekommande typ av ärenden 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

 

B2. Hur bearbetar nämnden lokala och nationella kvalitetsredovisningar och de statliga 

inspektionsrapporterna? 

Ange svaret med en siffra från 1 = instämmer inte till 6 = instämmer helt  
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a) Lokala kvalitetsredovisningar och utvärderingar påverkar inriktningen av 

styrelsens beslut i olika frågor  

1 2 3 4 5 6 

 

b) Nationella kvalitetsredovisningar och utvärderingar påverkar inriktningen av 

styrelsens beslut i olika frågor 

1 2 3 4 5 6 

 

c) Kvalitetsredovisningarna diskuteras i nämnden och leder till åtgärder från 

nämndens sida 

1 2 3 4 5 6 

 

d) Kvalitetsredovisningarna ger en bra bild av den enskilda skolan 

1 2 3 4 5 6 

e) Kvalitetsredovisningen föredras ofta av rektor i nämnden 

1 2 3 4 5 6 

 

f) Den statliga skolinspektionens rapport diskuteras i nämnden och leder till 

åtgärder från nämndens sida 

1 2 3 4 5 6 

     

g) Annan behandling, nämligen  

…………………………………………… 

 

B3. Begär nämnden utvärdering av skolornas verksamhet 

 (…) Ja, fortlöpande 

 (…) Ja, vid behov 

 (…) Sällan 

 (…) Aldrig 

 

 

B 4. Vilka dokument och beslut anser Du vara viktiga som stöd för Dig i Ditt arbete i 

nämnden? 

 Ange högst tre 

 …………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

B 5. Vilken bild har Du av nämndens sammanträden?  

 (…) Så gott som alltid kompromisser 

 (…) Oftast enhälliga nämndsbeslut 

 (…) Oftast beslut baserade på majoritetspartiets eller majoritetsblockets förslag 

 (…) Det finns ingen klar bild 

 

 

 

B 6. Vilket inflytande anser Du att följande personer har på nämndens beslut? 

Från 1 = mycket litet inflytande till 6 = mycket stort inflytande. Markera ett alternativ per 

fråga. 
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a) Du själv    

1  2  3    4    5    6 

 

b) kommunalråd   

1  2    3    4    5    6 

 

c) centrala förvaltningen i kommunen  

1    2    3    4    5    6 

 

d) nämndens arbetsutskott 

1 2 3 4 5 6 

 

e) skolchef    

1    2    3    4    5    6 

 

f) rektorer    

1    2    3    4    5    6 

 

g) lärare    

1    2    3    4    5    6 

 

h) föräldrar    

1    2    3    4    5    6 

 

i) invånare i kommunen   

1    2    3    4    5    6 

 

j) kommunstyrelsen   

1    2    3    4    5    6 

 

k) lokala lobbyrörelser   

1    2    3    4    5    6 

 

l) lokala fackliga organisationer  

1    2    3    4    5    6 

 

m) religiösa grupper   

1    2    3    4    5    6 

 

n) lokala näringslivet   

1    2    3    4    5    6 

 

o) konsulter    

1    2    3    4    5    6 

 

p) något annat    

1    2    3    4    5    6 

Ge exempel ……………………………………………………………………  
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B7. Hur nöjd är Du med nämndens arbete i relation till skolornas kvalitet i kommunen? 
 (…) mycket missnöjd 

 (…) ganska missnöjd 

 (…) ganska nöjd 

 (…) mycket nöjd 

 

B8. Vilket förtroende tror Du att nämnden har bland kommunens invånare? 
 (…) inget förtroende alls 

 (…) litet förtroende  

 (…) stort förtroende 

 (…) mycket stort förtroende 

 

B9. Varifrån får nämnden sin huvudsakliga kunskap om verksamheten i kommunens 

skolor?  Ange högst tre. 

 a(…) från skolchefen 

 b(…) från andra tjänstemän 

 c(…) från rektorer 

 d(…) från lärare 

 e(…) från vänner och bekanta som arbetar i skolan 

 f(…) från egna barn som går i skolan 

 g(…) från mitt parti 

 h(…) från skolbesök som nämnden/nämndsledamöter gör 

 i(…) på annat sätt, nämligen………………………………………. 

 

B10. Hur aktiva tycker Du att följande grupper är när det gäller skolfrågor i Din 

kommun?  Ange aktiviteten med en siffra, där 1 = aldrig aktiv; 2= sällan aktiv; 3 = något 

aktiv; 4 = mycket aktiv; 5 = vet ej/kan ej ta ställning 

 a) de lokala lärarfacken 

 1 2 3 4 5 

  

 b) andra fackliga organisationer 

 1 2 3 4 5 

 

c) det lokala näringslivet 

 1 2 3 4 5 

   

 d) föräldraföreningar/föräldragrupper 

 1 2 3 4 5 

  

e) barn och ungdom 

1 2 3 4 5 

    

 f) invandrarföreningar (eller liknande grupper) 

 1 2 3 4 5 

 

g) mitt eget parti 

 

1 2 3 4 5 

   

h) övriga partier 
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1 2 3 4 5 

    

i) andra grupper, nämligen Q38 ……………………………………… 

 

B11. Vilka är, enligt Dig, de tre viktigaste arbetsuppgifterna för Dig som 

ordförande/vice ordförande? 
  …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

B12. Dina relationer till kommunens ledning 

Ta ställning till följande påståenden med en siffra mellan 1 = instämmer inte till 6 = 

instämmer helt. Markera ett alternativ för varje påstående. 

 

a) Jag uppfattar mig som en del av kommunens överordnade politiska ledning. 

 1 2 3 4 5 6 

 

b) Som ledare av en betydelsefull nämnd har jag också inflytande på beslut som rör andra 

sakområden än enbart utbildningsfrågor 

 1 2 3 4 5 6 

 

c) Som ordförande/vice ordförande är min viktigaste uppgift att försvara min sektors intressen 

i kommunen 

 1 2 3 4 5 6 

 

d) Som ordförande/vice ordförande uppfattar jag mig som utbildningsdepartementets 

förlängda arm i kommunen 

 1 2 3 4 5 6 

 

e) Som ordförande/vice ordförande är min viktigaste uppgift att leda förändringsarbetet för en 

förbättrad kvalitet i undervisningen 

 1 2 3 4 5 6 

 

f) Jag känner större lojalitet med och har mer gemensamt med företrädare för 

skolverksamheten än med den högsta politiska ledningen i kommunen 

 1 2 3 4 5 6 

 

g) Jag känner tillfredsställelse över de resultat som eleverna i kommunen uppnår 

 1 2 3 4 5 6 

 

h) Jag känner tillfredsställelse över det arbetet som den centrala skolförvaltningen utför i 

relation till utvecklingen av skolan i kommunen 

 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

B13. Hur lång tid har Du under en vecka kontakt med skolchefen, utanför ordinarie 

styrelsesammanträden? 

 

(…) 0-1 tim (…) 2-3 tim (…) 4-5 tim (…) 6-7 tim (…) 8-9 tim (…) 10 tim eller mer 
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B14. Vilka målsättningar har Du för nämnden, dvs. vad vill Du att nämnden ska 

åstadkomma under nuvarande mandatperiod? 

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

B15. Vilken roll spelar arbetsutskottet i nämndens arbete? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

B16. Ingår Du i någon form av regionalt nätverk med andra ordförande/vice ordförande 

som träffas regelbundet?  

 (…) ja 

 (…) nej 

 

B 17. Om ja, ge exempel på ett för Dig viktigt nätverk 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

B18. Vilket är huvudsyftet med detta nätverk? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

B19. Hur ofta träffas detta nätverk? 

 (…) varje vecka 

 (…) var 14:e dag 

 (…) en gång i månaden 

 (…) mera sällan 

 

 

B20. Ingår Du i någon form av nationellt nätverk med andra ordförande/vice 

ordförande som träffas regelbundet?  

 (…) ja 

 (…) nej 

 

B21. Om ja, ge exempel på ett för Dig viktigt nätverk 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

B22. Vilket är huvudsyftet med detta nätverk? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

B23. Hur ofta träffas detta nätverk? 

(…) varje vecka  (…) var 14:e dag   (…) en gång i månaden   (…) mera sällan 

 

B24. Hur stor självständighet anser Du att nämnden har på den kommunala nivån? 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse) 

  1 = ingen alls; 6 = mycket hög 
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1 2 3 4 5 6 

 

B25. Hur stor självständighet anser Du att nämnden har gentemot den statliga nivån 

(riksdag och regering)?  1 = ingen alls; 6 = mycket hög 

 

1 2 3 4 5 6 

 

C. Ledningsorganisationen 

 

C 1.  Skoladministrationen/skolförvaltningen i kommunen 
Ta ställning till följande påståenden med en siffra från 1 = instämmer inte till 6 = instämmer 

helt. 

a. skolförvaltningen har god kompetens att driva lokal läroplansutveckling 

 1 2 3 4 5 6 

b. skolförvaltningen har god kompetens i att analysera resultaten från nationella 

prov/mätningar 

 1 2 3 4 5 6 

c. skolförvaltningen har god kompetens inom skoljuridiska problemställningar 

 1 2 3 4 5 6 

d. skolförvaltningen har god kompetens på ledarutveckling inom skolområdet 

 1 2 3 4 5 6 

e. skolförvaltningen har god insikt i utbildningspolitik 

 1 2 3 4 5 6 

 

C 2. Är Du involverad i rekryteringen av 

 a. skolchef/er  ja (…) nej (…) 

 b. rektorer  ja (…) nej (…) 

 

C3. Vilka är, enligt Din uppfattning, de tre viktigaste arbetsuppgifterna för Din/Dina 

skolchef/er? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

C4. Vilka slags kvalifikationer och kunskaper ska kommunen söka efter när de 

rekryterar och anställer en skolchef. 

Ange Din inställning med en siffra, där 1 = inte alls viktigt; 2 = mindre viktigt och 3= mycket 

viktigt. 

a) Pedagogiska    

1 2 3 

 

b) Administrativa    

1 2 3 

 

c) Ekonomiska 

 1 2 3 

 

d) Juridiska    

1 2 3 
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e) Personaladministrativa 

1 2 3 

   

f) Kandidatens utvecklingspotential 

1 2 3 

 

g) Tidigare erfarenhet av chefsarbete 

1 2 3 

 

h) Dokumenterat gott ledarskap 

1 2 3 

 

i) Entreprenörsanda 

1 2 3 

 

j)  Dokumenterad samarbetsförmåga 

1 2 3 

  

 

C5. Anser Du att skolchefen bör ha en särskild befattningsutbildning på 

universitetsnivå? 

 ja (…)  nej (…) 

 

C6. Anser Du att behövs en instruktion för skolchefen i Din kommun? 

 (…) ja, en skriftlig från nämnden 

 (…) ja, en skriftlig från kommunledningen 

 (…) ja, en muntlig från nämnden 

 (…) ja, en muntlig från kommunledningen 

 (…) nej, det finns varken skriftlig eller muntlig instruktion 

 

C7. Vilka områden anser Du att skolchefen ska prioritera i sin ledning av 

utbildningsverksamheten i kommunen? 

........................................................................................... 

…………………………………………………………… 

 

C8. Vilket förtroende har Du för den lokala skolförvaltningen? 

(…) inget förtroende alls 

 (…) litet förtroende  

 (…) stort förtroende 

 (…) mycket stort förtroende 

 

 

 

 

 

D. Nationella reformer och den nationella debatten 

 

D 1. Nationella reformer och implementering. 
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Ta ställning till följande påståenden.  Ange din uppfattning med en siffra från 1 

=instämmer inte till 6 = instämmer helt 

a. samhällsutvecklingen kräver kontinuerliga nationella reformer på skolområdet 

 1 2 3 4 5 6 

b. som ordförande/vice ordförande använder jag alltmer tid till att förbereda genomförandet 

av olika nationella reformer 

 1 2 3 4 5 6 

c. arbetet med nationella reformer inkräktar på andra viktiga uppgifter 

 1 2 3 4 5 6 

d. det är generellt litet politiskt fokus lokalt på att utvärdera effekterna av olika nationella 

reformer 

 1 2 3 4 5 6 

e. min bedömning är att nationella reformer som genomförts har haft önskad effekt i min 

kommun 

 1 2 3 4 5 6 

f. min bedömning är att rektorer generellt sett är mer positiva till nationella reformer än lärare 

 1 2 3 4 5 6 

 

D 2. Anser Du att den nationella debatten om skolan påverkar motivationen och 

engagemanget för arbete med skolutveckling hos nedanstående grupper 

Ange din uppfattning med en siffra från 1 = i mycket liten utsträckning till 6= i mycket stor 

utsträckning 

a. lärare   

1      2      3      4      5      6 

 

b. rektorer   

1      2      3      4      5      6 

 

c. föräldrar   

1      2      3      4      5      6 

 

d. lokala skolpolitiker  

1      2      3      4      5      6 

 

e. skolchef och förvaltning  

1      2      3      4      5      6 

 

f. kommunledningen  

1      2      3      4      5      6 

 

g. Dig själv   

1      2      3      4      5      6 

 

 

D3. Vilka tre av de senaste nationella reformerna har haft störst betydelse för Ditt 

uppdrag som ordförande/vice ordförande? 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 
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D4. Vilka tre nationella reformer skulle Du vilja se genomförda inom 

utbildningsområdet under närmaste åren? 

 ………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

 

 

E. Skolfrågor inför valet 2010 

 

E1. Anser Du att Dina möjligheter att som ordförande/vice ordförande påverka 

förändringsarbetet i kommunens skolväsende förändrades efter det senaste valet? 

1 = i mycket liten utsträckning  6= i mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 5 6 

 

E2. Anser du att Dina möjligheter som ordförande/ vice ordförandepåverka 

implementeringen av det nationella reformarbetet i kommunens skolväsende 

förändrades efter det senaste valet? 

1 = i mycket liten utsträckning  6= i mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 5 6 

 

E3. Om Du tänker framåt, efter valet 2010, tror Du då att dina möjligheter att som 

ordförande/vice ordförande påverka förbättringsarbetet i kommunens skolväsende 

kommer att förändras? 

1 = i mycket liten utsträckning  6= i mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 5 6 

 

E4. Om Du tänker framåt, efter valet 2010, tror Du då att Dina möjligheter att som 

ordförande/vice ordförande påverka implementeringen av det nationella reformarbetet i 

kommunen kommer att förändras jämfört med idag? 

1 = i mycket liten utsträckning  6= i mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 5 6 

 

E5. Hur viktiga bedömer Du att följande områden kommer att vara i Din kommun inför 

valet 2010? 

1 = inte alls viktigt   6= mycket viktigt 

a. integrera skola och barnomsorg  1   2   3   4   5   6 

b. stimulera framväxten av fristående skolor 1   2   3   4   5   6 

c. införa skolpeng eller annat system där resurserna följer eleven 

    1   2   3   4   5   6 

d. stimulera föräldrarna att aktivt välja skola för sina barn 

    1   2   3   4   5   6 

e. stimulera skolorna att utveckla egna profiler 1   2   3   4   5   6 

f. stimulera inkludering av elever i skolan 1   2   3   4   5   6 

g. ytterligare decentralisera ansvar och befogenheter 

   från kommunens skolledning/politiker till rektor 1   2   3   4   5   6 

h. utveckla nära samarbete med näringslivet  

   beträffande skolans verksamhet  1   2   3   4   5   6 

i. anpassa gymnasieskolans utbud till det lokala 

näringslivets behov   1   2   3   4   5   6 

j. utjämna skillnader i pojkars och flickors studieval 1   2   3   4   5   6 
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k. stimulera rektorerna/ledarna att bedriva  

pedagogiskt ledarskap   1   2   3   4   5   6   

l. genomföra besparingar med målet att i stort 

bibehålla kvaliteten i verksamheten  1   2   3   4   5   6 

m. förbättra individuella elevers resultat  1   2   3   4   5   6 

n. insatser för elever som ej når målen  1   2   3   4   5   6 

o. förbättra kommunens meritvärde  1   2   3   4   5   6 

p. värdegrundsinsatser kring etnisk tillhörighet 1   2   3   4   5   6 

q. den statliga skolinspektionens betydelse för 

kvalitetsutvecklingen   1   2   3   4   5   6 

r. ökad statlig styrning av resurserna  

till skolan i kommunen   1   2   3   4   5   6 

s. olika undervisningsmetoders betydelse för  

elevernas resultat   1   2   3   4   5   6 

t. utjämna skillnader i pojkars och flickors resultat 1   2   3   4   5   6 

u. införande av kommunala elitklasser/skolor 1   2   3   4   5   6 

v. lärarnas status, rekrytering och utbildning 1   2   3   4   5   6 

x. en ny lärarutbildning   1   2   3   4   5   6 

y. betydelsen av lärarutbildningens lokalisering för 

kommunens möjligheter att rekrytera lärare 1   2   3   4   5   6  

z. rektors status, rekrytering och utbildning 1   2   3   4   5   6 

 

E6. På vilka områden anser Du att det för närvarande finns spänningar mellan statlig 

och kommunal nivå när det gäller utbildningspolitiken? 

 

 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

  

 

Det finns kanske frågor i enkäten som Du skulle vilja svar mera utförligt på. Här har 

Du möjlighet till det. Ange i så fall vilken fråga det gäller. 
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Bilaga 2c 

 

Enkät till nämnd- och styrelseledamöter med ansvar 

för kommunal utbildningspolitik 

 
 

Denna enkät är riktad till dig som är ledamot i en nämnd, styrelse, beredning eller 

utskott, med ansvar för utbildningspolitiken i Er kommun. Vi är väl medvetna om att 

nämnder/styrelser benämns på en mängd olika sätt. Vi ber dig därför initialt att informera 

oss om hur din nämnd/styrelse benämns. Genomgående i enkäten har vi sedan valt att 

skriva "utbildningsnämnd" och ber dig förstå det som den nämnd/styrelse som Du själv 

är ledamot av. 

 

Den person och/eller förvaltningsfunktion som bistår en nämnd i olika utbildningsfrågor 

och samtidigt är någon form av ledare för förskolechefer och rektorer i kommunen har 

idag mellan 30-40 olika titlar. Vi har i enkäten valt att kalla denna person eller position 

för skolchef. 

 

På enkätens sista sida finns möjlighet för dig att kommentera studien eller vidareutveckla 

tidigare svar. 

 

Var god notera att du måste avsluta enkäten på sista sidan för att Ditt svar ska sparas. Ett 

kvitto kommer därefter automatiskt att skickas till Er via Epost. 

 

Tack för Ditt svar!  

 

 

 

1. Hur benämns den politiska nämnd/styrelse/utskott som Du är ledamot av? 
 

________________________________________ 

 

2. Vilket ansvarsområde har Din ”utbildningsnämnd”? 
 

 Förskola, fritidshem, grundskola 

 Gymnasieskola 

 Vuxenutbildning 

 Svenska för invandrare 

 Socialtjänst 

 Kultur 

 Fritidsverksamhet i kommunen 

 Särskola 

 Musikskolan 

 Annat: ___________ 

 

3. Vilken är din roll i ”utbildningsnämnden”? 
 

 Ordförande 

 Vice ordförande 
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 Ledamot 

 Ersättare 

 

4. Är Du samtidigt ledamot i någon av följande nämnder/styrelser? 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunalt bolag 

 Annan politisk nämnd/styrelse inom kommunen 

 Nej, jag är inte ledamot av någon annan kommunal nämnd/styrelse. 

 

5. Hur många år har Du varit aktiv inom politiken totalt sett? 
__________ 

 

6. Hur många år har du varit med i denna ”utbildningsnämnd”? 

______________ 

 

7. Ditt kön? 
 

 Man 

 Kvinna 

 

8. Vilken är din utbildningsbakgrund? 
 

 Grundskola eller motsvarande 

 Gymnasieskola eller motsvarande 

 Eftergymnasial utbildning 

 Annat ___________ 

 

9. Din ålder? ______________ 

 

10. Vilket är ditt yrke? 
 

 Anställd inom industrin 

 Anställd inom serviceyrken 

 Anställd inom privat tjänstesektor 

 Egen företagare 

 Anställd inom sjukvård- och/eller hälsosektorn 

 Anställd inom utbildningssektorn 

 Anställd inom annan offentlig verksamhet 

 Har för närvarande ingen anställning 

 Studerar 

 Pensionär 

 Annat ___________ 

 

11. Vilket parti tillhör du? 
 

 Centerpartiet 

 Folkpartiet 

 Kristdemokraterna 

 Miljöpartiet 
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 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Lokalt parti 

 Annat ___________ 

 

12. Nedan har vi formulerat några påståenden om ”utbildningsnämndens” politiska 

inflytande som vi ber Dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 

Jag upplever att ”utbildningsnämnden” har möjlighet att göra 

strategiska prioriteringar inom vårt ansvarsområde 

      

Jag upplever att jag som ledamot kan påverka de beslut som 

fattas i ”utbildningsnämnden” 

      

Jag upplever att ”utbildningsnämnden” har möjlighet att sätta 

dagordningen för skolornas prioriteringar 

      

Jag upplever att ”utbildningsnämnden” har möjlighet att göra 

ekonomiska prioriteringar som har betydelse för skolorna 

      

 

13. Hur många timmar brukar Du använda för att förbereda 

”utbildningsnämndens” möten? 
 

Egen förberedelse i timmar (heltal):  ___________ 

Förberedelse med partigruppen i timmar (heltal):  ___________ 

 

14. Är du ”utbildningsnämndens” kontaktpolitiker för en eller flera skolor? 
 

 Ja, för en skola 

 Ja, för två skolor 

 Ja, för tre eller fler skolor 

 Nej 

 Nej, vi har inga kontaktpolitiker 

 

15. Besöker Du under en termin någon av kommunens skolor? 
 

 Ja, en gång 

 Ja, två gånger 

 Ja, tre gånger eller fler 

 Nej 

 

16. Vilka är skälen till att Du tackade ja när ditt parti bad dig bli ledamot i 

”utbildningsnämnden”? 
 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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17. Vilka är de tre viktigaste områdena som Du vill att ”utbildningsnämnden” 

arbetar med under denna mandatperiod? 
 

Område 1:  _________________________ 

Område 2:  _________________________ 

Område 3:   

 

 

18. Nedan har vi formulerat några påståenden om arbetet i ”utbildningsnämnden” 

som vi ber Dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 

”Utbildningsnämndens” arbete har betydelse för skolans 

utveckling i vår kommun 

      

Kommunstyrelsen tar ”utbildningsnämndens” synpunkter i 

beaktande i frågor som rör utbildningsområdet 

      

Som politiker blir jag behandlad med respekt av skolans 

personal 

 

      

Rektorerna i kommunen har stort inflytande på 

”utbildningsnämndens” beslut 

      

Kommunens övergripande skoladministration har stort 

inflytande på ”utbildningsnämndens” beslut 

      

Sakbehandlingen i skolfrågor handlar om val mellan olika 

partipolitiska alternativ 

      

”Utbildningsnämnden” är bra på att föreslå lösningar på 

problem inom skolsektorn 

      

Skoladministrationen är bra på att analysera nationella prov       

Jag har tillräcklig kompetens i förhållande till de sakområden 

som behandlas i "utbildningsnämnden" 

      

 

19. Kan du ange ungefär hur ofta följande frågor har varit uppe i 

”utbildningsnämnden” under innevarande mandatperiod? 
 

1 = Aldrig, 6 = Mycket ofta 

 

 1 2 3 4 5 6 

Organisationsfrågor       

Personalpolitiska frågor inklusive rekryteringsfrågor       

Frågor som rör enskilda elever       

Information från skolchefen       

Information från skoladministrationen       

Ekonomi-, resurs- och budgetfrågor       

Resultat från utvärderingar gjorda i kommunens skolor       

Elevresultat för hela kommunen       

Kvalitetsfrågor       

Kortsiktiga beslut       
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Långsiktiga beslut       

Strategiska diskussioner       

Skolutvecklingsfrågor       

Information från enskilda skolor       

 

20. Hur viktigt tycker Du att kunskaper i nedanstående sakområden är för att Du 

ska kunna ha inflytande över ”utbildningsnämndens” beslut? 
 

1 = Inte viktigt alls, 6 = Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 6 

Nationell skolpolitik       

Lokal skolpolitik       

Kommunens budgetprocess       

Kommunens delegationsordning       

Arbetsrätt/arbetstidsbestämmelser för lärare       

Rektors funktion enligt lag och förordning       

Lärares funktion enligt lag och förordning       

Läroplaner       

Skollagen/skoljuridik       

Elevernas arbetsmiljö       

Förvaltningsrätt       

Annan typ av kunskap       

 

Om annat, vad? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

21. I vilka frågor anser Du att ”utbildningsnämnden” bör följa upp skolchefens 

arbete under ett läsår? 
 

Exempel 1:  _________________________ 

Exempel 2:  _________________________ 

Exempel 3:  _________________________ 

 

22. I vilka frågor anser Du att skolchefen bör följa upp rektors arbete under ett 

läsår? 
 

Exempel 1:  _________________________ 

Exempel 2:  _________________________ 

Exempel 3:  _________________________ 

 

23. Nedan har vi formulerat några påståenden om olika skolaktörers kapacitet och 

kompetens i Er kommun som vi ber Dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 
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 1 2 3 4 5 6 

Skoladministrationen har tillräcklig kapacitet för att driva 

skolutvecklingsfrågor 

      

Skoladministrationen har tillräcklig kompetens vad gäller 

kvalitetssäkring av utbildningen i kommunen 

      

Skolchefen leder rektorerna i deras arbete med skolutveckling 

på ett kompetent sätt 

      

Det finns stor variation mellan olika rektorers yrkeskompetens       

Rektorerna har kapacitet att leda skolutvecklingen på sin egen 

skola 

      

Rektorerna prioriterar elevernas lärande högt       

Rektorerna skapar förutsättningar för barn i behov av särskilt 

stöd 

      

Rektorerna skapar förutsättningar för högpresterande elever       

 

 

24. Hur viktigt anser du att följande uppgifter är för ”utbildningsnämnden”? 
 

1 = Inte alls viktigt, 6 = Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 6 

Organisationsfrågor       

Personalpolitiska frågor inklusive rekryteringsfrågor       

Frågor som rör enskilda elever       

Ekonomi-, resurs- och budgetfrågor       

Resultat från utvärderingar gjorda i kommunens skolor       

Elevresultat för hela kommunen       

Kvalitetsfrågor       

Kortsiktiga beslut       

Långsiktiga beslut       

Strategiska diskussioner       

Skolutvecklingsfrågor       

Granskning av skolverksamheten       

 

25. Vem/vilka bestämmer dagordningen för ”utbildningsnämnden”? 
 

Välj det alternativ som bäst stämmer överens med Din erfarenhet. 

 

 Skolchefen bestämmer dagordningen i samråd med ordförande 

 Ordförande bestämmer dagordningen i samråd med skolchef 

 ”Utbildningsnämndens” arbetsutskott beslutar om dagordningen 

 

26. Hur skulle du karaktärisera beslutsprocessen i ”utbildningsnämnden”? 
 

Välj det alternativ som bäst stämmer överens med Din erfarenhet. 

 

 Så gott som alltid kompromisser 

 Oftast enhälliga nämndbeslut 

 Oftast beslut baserade på majoritetspartiets eller majoritetsblockets förslag 

 Det finns ingen klar bild 
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27. Hur skulle du karaktärisera utvecklingen av skolresultaten i Din kommun?  
Välj det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning. 

 

 Skolan i vår kommun har förbättrats kraftigt vad gäller elevresultat 

 Skolan i vår kommun har förbättrats något vad gäller elevresultat 

 Skolan i vår kommun ligger stabilt på samma nivå som tidigare vad gäller 

elevresultat 

 Skolan i vår kommun har försämrats något vad gäller elevresultat 

 Skolan i vår kommun har försämrats kraftigt vad gäller elevresultat 

 Vet ej 

 

28. Nedan har vi formulerat några påståenden om skolstruktur och 

kommunstruktur samt skolans status i din kommun som vi ber Dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 

Vår kommun erbjuder ett attraktivt skolutbud       

Vår kommun kan rekrytera välutbildade lärare       

Vi har en väl fungerande skolstruktur       

Variationer i elevprestationer mellan skolorna är acceptabelt       

Variationer i lärarnas kompetens mellan skolorna är acceptabelt       

Vi har en skolkultur som främjar lärande och undervisning       

 

 

29. Nedan har vi formulerat några påståenden om olika typer av kvalitets- samt 

inspektionsaktiviteter som vi ber Dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 

Den enskilda skolans kvalitetsredovisning ger 

”utbildningsnämnden” en bra bild av aktuella skolans kvalitet 

      

Kvalitetsredovisningar leder till beslut om åtgärder från 

”utbildningsnämndens” sida 

      

Skolinspektionens rapporter beskriver på ett tillförlitligt sätt 

kommunens utbildningskvalitet 

      

Skolinspektionens rapporter beskriver på ett tillförlitligt sätt de 

enskilda skolornas utbildningskvalitet 

      

Skolinspektionens rapporter leder till beslut om åtgärder från 

”utbildningsnämndens” sida 

      

Skolinspektionens tillsyn underlättar rektorernas 

utvecklingsarbete 

      

Det är berättigat att skolinspektionen utfärdar sanktioner mot 

huvudman om dess anmärkningar ej åtgärdas inom utsatt tid 

      

Det är bra att skolinspektionens tillsyn endast belyser områden i 

behov av åtgärder 
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30. Anser Du att det i dagsläget finns spänningar mellan statlig och kommunal nivå 

när det gäller utbildningspolitik? 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om ja, på vilket sätt? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

31. Hur tror Du att förhållandena i Din kommun kommer att förändras de 

kommande fem åren? 
 

 Försv

agas 

Förbli 

densamma 

Förstär

kas 

Vet 

ej 

”Utbildningsnämndens” inflytande på utbildningen i 

kommunens skolor kommer att: 

    

”Utbildningsnämndens” inflytande på skolchefens uppdrag 

kommer att: 

    

Rektors ansvar kommer att:     

Rektors handlingsutrymme i förhållande till skolchefen 

kommer att: 

    

Skolchefens ansvar kommer att:     

Skolchefens handlingsutrymme i förhållande till rektor 

kommer att: 

    

Skolchefens handlingsutrymme i förhållande till 

”Utbildningsnämnden” kommer att: 

    

Elevernas krav på att få påverka i sin egen utbildning 

kommer att: 

    

Föräldrarnas krav på att få påverka sina barns utbildning 

kommer att: 

    

 

32. Vilka åtgärder anser Du bör vidtas när en skola, under flera år, underpresterar 

i förhållande till förväntade betygsresultat? 
 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

33. Hur viktigt anser Du att följande frågor är inför framtiden? 
 

1 = Inte alls viktigt, 6 = Mycket viktigt 

 

 1 2 3 4 5 6 
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Stimulera framväxten av fristående skolor        

Stimulera föräldrarna att aktivt välja skola för sina barn       

Stimulera skolorna att utveckla egna profiler        

Utjämna skillnader i pojkars och flickors studieval        

Arbetet med värdegrundsfrågor        

Ökad statlig styrning av resurserna till skolan i kommunen

   

      

Införande av kommunala elitklasser/skolor       

 

 

34. Riksdagen har nyligen fattat beslut om en ny skollag. Hur, i generella drag, 

kommer denna att påverka ”utbildningsnämndens” framtida arbete? 
 

 Stödjer 

 Försvårar 

 Påverkar inte alls 

 Ingen uppfattning 

 

35. Den nya skollagen är en stor utmaning som kommer att kräva mycket extra 

arbete i vår kommun 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Vet ej 

 

36. Skolverkets informationsinsatser har varit ett stöd vid implementering av den 

nya skollagen 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Vet ej 

 

 

 

37. Vilka är Dina fem mest betydelsefulla informationskällor som ledamot av 

”utbildningsnämnden”? 
 

Använd rullistan till att inbördes rangordna de fem alternativ som du anser vara mest 
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betydelsefulla. Det allra mest betydelsefulla alternativet ges en 1:a, det näst mest 

betydelsefulla en 2:a, det näst-näst mest betydelsefulla en 3:a, osv. Övriga alternativ 

lämnas blanka. 

 

Skoladministrationen ___________ 

Skolchefen ___________ 

Rektorer ___________ 

Lärare ___________ 

Fackförbunden ___________ 

Verksamhetsbesök ___________ 

Mitt eget politiska parti ___________ 

Andra politiska partier ___________ 

Nationella utvärderingar ___________ 

Kommunala utvärderingar ___________ 

Nätet om skolfrågor ___________ 

Föräldrar ___________ 

Elever ___________ 

Familjen, vänner och bekanta ___________ 

Medias rapportering om skolan ___________ 

Annat: ___________ 

 

Om annat, vad? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

38. Nedan har vi formulerat ett antal påståenden om utbildningens betydelse i 

Sverige. I vilket hänseende anser du utbildning vara mest betydelsefull? 
 

Använd rullistan till att inbördes rangordna de fem alternativ som du anser vara mest 

betydelsefulla. Det allra mest betydelsefulla alternativet ges en 1:a, det näst mest 

betydelsefulla en 2:a, det näst-näst mest betydelsefulla en 3:a, osv. Övriga alternativ 

lämnas blanka. 

 

Utbildning är viktigt för att främja ett demokratiskt styrelseskick ______

_____ 

Utbildning är viktigt för att främja en jämställd arbetsmarknad ______

_____ 

Utbildning är viktigt för att främja förståelse för olika kulturer ______

_____ 

Utbildning är viktigt för att främja att Sverige kan klara den internationella 

konkurrensen 

______

_____ 

Utbildning är viktigt för att främja samhällsmedborgarnas välbefinnande ______

_____ 

Utbildning är viktigt för att främja möjligheten för den enskilde till social 

mobilitet 

______

_____ 
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Utbildning är viktigt för att främja att alla barn och ungdomar får möjlighet att 

utvecklas oavsett förutsättningar 

______

_____ 

Utbildning är viktigt för att främja den enskildes möjligheter till karriär ______

_____ 

 

 

 

39. Det finns kanske frågor i enkäten som Du skulle vilja svara mer utförligt på. 

Här har du möjlighet till det. Ange i så fall vilken fråga det gäller. Du kan 

naturligtvis även komplettera med sådant som vi inte har frågat om. 
 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Bilaga 2d 

 

Nordisk Skolledarstudie 2012 
 

Skolledare i Sverige kan arbeta under olika huvudmän och inom organisationer där 

positioner och funktioner kan ha olika benämningar. Vi har därför valt att använda 

följande övergripande termer: 

 

"Huvudman" definieras som staten, landstinget, kommunen eller enskild 

utbildningsanordnare. 

 

Med "nämnd/styrelse" avses de politiskt tillsatta eller motsvarande fristående organ som 

har beslutanderätt över utbildningsfrågor inom er överordnade organisation. 

 

Med "skolchef" avses den chefsfunktion som är ytterst ansvarig för 

utbildningsverksamheten inom er överordnade organisation. 

 

Med "skolledare" avses förskolechef, rektor, biträdande rektor eller motsvarande, oavsett 

skolform. 

 

Du har möjlighet att i sista frågan kommentera och komplettera dina svar. Ange gärna 

frågans nummer vid kommentarer gällande en specifik fråga. 

 

Var god notera att dina svar sparas först efter att du avslutat enkäten på sista sidan. 

 

Vi är, som du förstår, beroende av dina svar och hoppas att du ska finna det intressant att 

delta i studien. Såvitt vi känner till är detta första gången som en totalundersökning 

genomförs, såtillvida att enkäten går ut till samtliga skolledare, oavsett huvudman. Vi 

vill betona igen att inga resultat kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda 

skolledare kan identifieras. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Umeå och Uppsala 2012-02-26 

 

Professor Olof Johansson 

Professor Elisabet Nihlfors  
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1. Vem är huvudman för din förskola/skola? 
 

 Kommunen   

 Landstinget 

 Ett aktiebolag 

 Ett kooperativ 

 En ideell förening 

 En enskild firma 

 En ekonomisk förening 

 Ett handelsbolag 

 En stiftelse 

 Annan: ___________ 

 

2. Vilken titel har du i ditt nuvarande uppdrag? 
 

 Rektor 

 Biträdande rector 

 Områdesrektor/chef 

 Rektor tillika förskolechef 

 Förskolechef 

 Gymnasiechef 

 Programrektor 

 Platschef 

 Annan titel: ___________ 

 

3. Vilken verksamhet/vilka verksamheter är du chef för idag? 
 

 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidshem 

 Gymnasium 

 Gymnasiesärskola 

 Yrkesskola   

 Yrkessärskola 

 Vuxenutbildning 

 Särvux 

 Specialskola 

 Musikskola/Kulturskola 

 Annan verksamhet: ___________ 

 

4. I vilken kommun är du verksam? 
 

________________________________________ 

 

5. Ditt kön: 
 

 Kvinna 
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 Man 

 

6. Din ålder: 

 

7. Hur många år har du varit skolledare totalt? 

8. Hur många barn/elever finns det inom ditt ansvarsområde? 
 

Ange heltal. 

 

 

9. Hur många anställda (antal personer oavsett tjänstens omfattning) är du chef 

för? 
 

Ange heltal. 

 

Undervisande personal:  ___________ 

Icke undervisande personal:  ___________ 

 

 

10. Vem är din närmaste chef? 
 

 Ordföranden i min överordnade nämnd/styrelse 

 Kommunchefen 

 Koncernchefen 

 Skolchefen 

 Områdesrektor/chef 

 En annan rektor 

 Jag har ingen chef ovanför mig 

 Annan chef: ___________ 

 

11. Har du en skriftlig arbetsbeskrivning/uppdragsbeskrivning? 
 

 Ja, fastställd av nämnd/styrelse 

 Ja, fastställd av kommunchefen 

 Ja, fastställd av koncernchefen 

 Ja, fastställd av skolchefen 

 Ja, fastställd av min närmaste chef 

 Ja, fastställd av: ___________ 

 Nej 

 Vet ej 

 

12. Har du tillgång till stödfunktioner inom följande arbetsområden? 
 

 Ja, vid min egen skola Ja, i organisationen Nej 

Administration    

Budgetplanering    

Ekonomiadministration    

Elevhälsa    

Juridik    
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Personalfrågor    

 

13. Nedan har vi formulerat några påstående om er överordnade organisation som 

vi ber dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Min överordnade organisation har god kompetens att driva 

lokal läroplansutveckling. 

       

Min överordnade organisation har god kompetens när det 

gäller att analysera kunskapsresultat. 

       

Min överordnade organisation har god kompetens inom 

skoljuridiska problemställningar. 

       

Min överordnade organisation har god kompetens när det 

gäller ledarskapsutveckling för skolledare. 

       

Min överordnade organisation har god insikt i 

utbildningspolitik. 

       

Min nämnd/styrelse har den kompetens som krävs för att 

utveckla verksamheten. 

       

 

14. Vilka är de tre viktigaste insatserna som din skolchef gör för att underlätta ditt 

arbete som skolledare? 
 

Exempel 1:  _________________________ 

Exempel 2:  _________________________ 

Exempel 3:  _________________________ 

 

15. Ledningsgrupper och mötesverksamhet: 
 

 Ja Nej 

Träffar du som skolledare din nämnd/styrelse minst en gång per år?   

Har din närmaste chef en ledningsgrupp där du ingår?   

Har du en ledningsgrupp på din enhet som du själv leder?   

Träffas skolledare inom er organisation regelbundet genom informella nätverk?   

 

16. Hur många gånger under en termin kallar din skolchef till följande typer av 

möten? 

Svarsalternativen är: Färre än en gång per termin; 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, Fler än tjugo gånger per termin 

 

Möten med informationsfokus 

 

Möten med utbildningsfokus 

 

Möten med kvalitetsutvecklingsfokus 

 

Möten med kompetensutvecklingsfokus 
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17. Hur uppfattar Du graden av självständighet som skolledare i följande 

situationer? 
 

1 = Låg grad av självständighet, 6 = Hög grad av självständighet 

 

 1 2 3 4 5 6 

Beslut om skolans inre organisation       

Beslut om fördelningen av tillgängliga ekonomiska resurser       

Beslut om vilken personal som ska arbeta vid min enhet       

Beslut om inriktningen på det pedagogiska arbetet vid min 

enhet 

      

Beslut om åtgärder för barn/elever i behov av särskilt stöd       

Beslut om mitt eget arbetes utformning       

 

18. Hur många timmar per månad lägger du i genomsnitt ner på att ta fram 

uppgifter eller rapporter om din verksamhet på begäran av din nämnd/styrelse 

eller skolchef? 

 
 

19. Hur höga krav upplever Du att NÄMNDEN/STYRELSEN har på dig som 

ledare vad gäller följande områden? 
 

1 = Mycket låga krav, 6 = Mycket höga krav 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Att jag håller enhetens budget        

Att jag har god förmåga att leda det pedagogiska arbetet vid 

min enhet 

       

Att barn/elever som har svårt att nå målen får adekvat stöd        

Att barn/elever som lätt uppnår godkänt ges ledning och 

stimulans för att kunna gå längre i sin kunskapsutveckling 

       

Att mina pedagogers arbete vilar på vetenskaplig grund        

Att verksamheten präglas av samverkan med närsamhället        

Att jag utvecklar enhetens inre arbetsorganisation i syfte att 

nå högre måluppfyllelse 

       

Att jag implementerar den nya skollagen        

Att jag implementerar de reviderade läroplanerna        

 

Annat: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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20. Hur höga krav upplever Du att STATEN har på dig som ledare vad gäller 

följande områden? 
 

1 = Mycket låga krav, 6 = Mycket höga krav 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Att jag håller enhetens budget        

Att jag har god förmåga att leda det pedagogiska arbetet vid 

min enhet 

       

Att barn/elever som har svårt att nå målen får adekvat stöd        

Att barn/elever som lätt uppnår godkänt ges ledning och 

stimulans för att kunna gå längre i sin kunskapsutveckling 

       

Att mina pedagogers arbete vilar på vetenskaplig grund        

Att verksamheten präglas av samverkan med närsamhället        

Att jag utvecklar enhetens inre arbetsorganisation i syfte att 

nå högre måluppfyllelse 

       

Att jag implementerar den nya skollagen        

Att jag implementerar de reviderade läroplanerna        

 

Annat: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

21. Vilka arbetsuppgifter anser DU SJÄLV vara viktigast i ditt nuvarande 

uppdrag? 
 

1 = Mycket låga förväntningar, 6 = Mycket höga förväntningar. 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Att jag håller enhetens budget        

Att jag har god förmåga att leda det pedagogiska arbetet vid 

min enhet 

       

Att barn/elever som har svårt att nå målen får adekvat stöd        

Att barn/elever som lätt uppnår godkänt ges ledning och 

stimulans för att kunna gå längre i sin kunskapsutveckling 

       

Att mina pedagogers arbete vilar på vetenskaplig grund        

Att verksamheten präglas av samverkan med närsamhället        

Att jag utvecklar enhetens inre arbetsorganisation i syfte att 

nå högre måluppfyllelse 

       

Att jag implementerar den nya skollagen        

Att jag implementerar de reviderade läroplanerna        

 

Annat: 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

22. Vilken betydelse har följande förhållanden vid din enhet för ditt arbete med att 

genomföra uppdragen i skollag, läroplaner och kursplaner på ett framgångsrikt 

sätt? 
 

1 = Mycket liten betydelse, 6 = Mycket stor betydelse 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Antal rektorsbyten innan jag fick tjänsten        

Personalomsättningen        

Antal lärare per barn/elev        

Andel korttidsvikarier        

Förekomst av arbetslag        

Förekomst av arbetslagsledare i min ledningsgrupp        

Den inre organisationen        

De senaste årens elevresultat        

Andel elever i behov av särskilt stöd        

Andel elever som lätt når målen        

Upptagningsområdets socioekonomiska struktur        

Föräldrarnas inställning till skolans uppdrag        

Skolans rykte        

 

Annat: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

23. Vilka är, enligt din åsikt, de tre viktigaste skälen till att ditt arbete utvärderas? 
 

 För att utkräva ansvar av mig enligt kända förväntningar 

 För att identifiera områden som jag behöver utveckla 

 För att identifiera mina styrkor 

 För att utforma relevanta mål för mitt arbete 

 För att kontrollera om jag arbetar så att nämndens/styrelsens policy efterlevs 

 För att kunna sätta min lön för nästa period 

 För att kunna bidra till min professionella utveckling 

 Ingen utvärderar mitt arbete som skolledare 

 

Annat: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

 

 

 

24. Nedan har vi formulerat några påståenden om ditt arbete som skolledare som vi 

ber dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt. 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Mitt sätt att leda påverkar lärarnas arbete positivt.        

Skolchefen efterfrågar ofta mina erfarenheter i olika frågor.        

Vi skolledare har stora möjligheter att påverka 

nämnden/styrelsens beslutsfattande. 

       

Mina närmast överordnade tar hänsyn till mina värderingar.        

Jag trivs bra i min roll som skolledare.        

Barnen/eleverna vid min skola har stora möjligheter att nå 

målen i läroplanen. 

       

Jag är nöjd med de resultat barnen/eleverna uppnår vid min 

skola idag. 

       

Mina chefer arbetar för att mina förutsättningar i yrket ska 

vara de bästa. 

       

Jag upplever att jag har stöd av de fackliga organisationerna 

i arbetet med att förbättra enhetens kvalitet. 

       

Mitt arbete som rektor är värdefullt för barnen/eleverna ska 

nå hög måluppfyllelse i sitt lärande. 

       

 

25. Nedan har vi formulerat några påståenden om värdekonflikter som skolledare 

som vi ber dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Jag upplever ofta en konflikt mellan mina egna värderingar 

och de uppdrag jag får från staten. 

       

Jag upplever ofta en konflikt mellan mina egna värderingar 

och de uppdrag jag får från min huvudman. 

       

Jag upplever ofta en konflikt mellan mina egna värderingar 

och de uppdrag jag får från min närmaste chef. 

       

Jag upplever ofta att mina värderingar om utbildningens 

mål skiljer sig från mina pedagogers värderingar. 

       

Mitt arbete som skolledare försvåras ofta av konflikter 

mellan lokala och nationella mål. 

       

Jag upplever en stor konkurrens mellan kommunala och 

fristående skolor. 

       

Jag anser att skolchefen snabbare än idag bör vidta åtgärder 

mot skolor som under lång tid underpresterat vad gäller 

elevresultat. 
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Jag är beredd att tänja på regler eller förfaringssätt om det 

krävs för att utföra en uppgift i linje med mina värderingar. 

       

Jag upplever att det finns ett motstånd mot fristående skolor 

i kommunen. 

       

 

26. Nedan har vi formulerat några påståenden om olika typer av 

kvalitetsgranskning som vi ber dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Vår enhets systematiska kvalitetsarbete ger en tillförlitlig 

bild av verksamhetens kvalitet. 

       

Skolchefens information till nämnden/styrelsen av 

skolornas kvalitetsarbete ger ofta en för positiv bild av 

förhållandena. 

       

Resultaten från enheternas systematiska kvalitetsarbete 

leder till beslut om åtgärder från nämndens/styrelsens sida. 

       

Kommunens tillsyn ger mig stöd i utvecklingsarbetet.        

Skolinspektionens rapporter leder till beslut om åtgärder 

från nämnden/styrelsens sida. 

       

Skolinspektionens tillsyn ger mig stöd i utvecklingsarbetet.        

Jag har tillräcklig kompetens för att kunna göra analyser av 

de resultat som kommer fram genom det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

       

Resultaten från enhetens systematiska kvalitetsarbete 

hjälper mig att driva skolutvecklingsarbetet. 

       

 

27. Nedan har vi formulerat några påståenden om nationella reformer och 

implementering som vi ber dig ta ställning till. 
 

1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 Vet 

ej 

Samhällsutvecklingen kräver kontinuerliga nationella 

reformer på utbildningsområdet. 

       

Som skolledare använder jag alltmer tid att förbereda 

genomförandet av olika nationella reformer. 

       

Arbetet med nationella reformer inkräktar på andra viktiga 

uppgifter. 

       

Effekterna av nationella reformer utvärderas kontinuerligt 

av min huvudman. 

       

Min bedömning är att nationella reformer som genomförts 

har haft önskad effekt på min arbetsplats. 

       

Min bedömning är att jag som skolledare generellt sett är 

mer positiv till nationella reformer än vad mina pedagoger 

är. 

       

Min huvudman ser till att jag som skolledare får tillräcklig        
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kompetensutveckling så att jag kan genomföra nationella 

reformer. 

 

28. Hur tror du att förhållandena kommer att förändras de kommande fem åren? 
 

 Försvag

as 

Förbli 

densamma 

Förstärka

s 

Vet 

ej 

Min ställning som skolledare kommer att:     

De kommunala skolchefernas position kommer 

att: 

    

Den politiska styrningen av utbildningen kommer 

att: 

    

Statens inflytande över utbildningen kommer att:     

Kommunernas ställning kommer att:     

Friskolornas ställning kommer att:     

 

 

 

29. Här får du gärna komplettera dina svar, eller lägga till något vi borde ha frågat 

om, som rör skolans styrning och ledning eller ditt eget ledarskap. 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2e  

Enkät till Förskolechefer 2014    

 A. Bakgrundsfakta  

 A1. I vilken kommun är du verksam? 

 A2. Vilken är din befattnings benämning? 

 A3. Beskriv ditt ansvarsområde som förskolechef? 

 A4. Vem är huvudman för din verksamhet? 

 A5. Hur många år har du innehaft nuvarande befattning? 

 A6. Ditt kön? 

 A7. Vilken är din utbildningsbakgrund? 

 A8. Hur många enheter är du chef över? 

 A9. Hur många anställda - omräknat i heltidstjänster - är du ansvarig för? 

 A10. Vilken är din närmaste chefs titel? 

 A11. Vilka chefsnivåer finns ovanför dig i organisationen? 

 A12. Jag har en nivå mellan mig och skolchefen. 

 A13. Vilka är enligt dig de tre mest centrala uppgifter som mellanchefen arbetar med i 

relation till dig som förskolechef? 

 A14. Hur anser du att arbetet i organisationen påverkas av att det finns mellanchefer? 

  

 B. ÖPPNA FRÅGOR – några definitioner  

 Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ledas och samordnas av en 

förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas (SL 2 kap § 9) 

och ansvara för den inre organisationen (SL 2kap § 10 1:a stycke) till det kommer ansvaret för 

enhetens systematiska kvalitetsarbete, olika former av inflytande, föräldramedverkan och 

kompetensutveckling av personalen. Hur förklarar du som förskolechef följande:  

  

 B1. Resultat kan ha olika innebörder, vilken innebörd har det för dig som förskolechef? 

  

 B2. Måluppfyllelse anses av många inte vara relevant för förskolan. Vilket uttryck kan 

användas som beskriver hur förskolans uppdrag ”uppfylls” enligt läroplanen? På vilket/vilka 

sätt redovisar ni detta? 

  

 B3. Systematiskt kvalitetsarbete? Vad innebär det arbetet i praktiken för dig som 

förskolechef? 

  

 C. ÖPPNA FRÅGOR – reflektioner över några resultat  

 C1. Förskolechefens ställning har stärkts i nuvarande skollag – har det påverkat din ställning i 

organisationen, i så fall hur? Inflytande inom olika områden; Ansvar och Befogenheter, 
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Förändrade krav på rollen från olika grupper i och utanför organisationen, Förändrade 

maktrelationer etc?_________________ 

  

 C2. Förskolechefen bestämmer, enligt skollagen om den egna enhetens inre organisation. Är 

du nöjd med den inre organisation du har idag eller planerar du förändringar? Vilka 

överväganden ligger bakom dina val av organisation, ledningsfunktioner etc?___________ 

  

 C3. Huvudmannens organisation har i fler fall förändrats bland annat mot bakgrund av 

förskolechefens förändrade ansvar - Vilka överväganden ligger bakom den organisation ni har 

för närvarande? Har organisationen förändrats de senaste fem åren? Hur har det påverkat ditt 

arbete som förskolechef?________________ 

  

 C4. Förskolans och förskolechefens ställning i kommunen? Hur vill du beskriva förskolans 

ställning i organisationen som en del i det ”livslånga lärandet” (en av tre läroplaner)? ______ 

  

 C5. Hur vill du beskriva förtroendet i organisationen mellan huvudmän (politiker/styrelse) 

och tjänstemän samt rektorer och förskolechefer?________________ 

  

 C6. Skollagen anger att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet? Vad innebär det för dig i ditt arbete som förskolechef?_____________ 

  

 C7. Något du vill tillägga? Vi tar tacksamt emot alla reflektioner inom området!! 
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Bilaga 2 f  

 

Mellanchefsenkäten 2014     

 A. Bakgrundsfakta 

 A1. I vilken kommun är du verksam? 

 A2. Vilken är din befattnings benämning? 

 A3. Beskriv ditt ansvarsområde som mellanchef? 

  

 A4. Har du... ? 

 - Arbetsgivaransvar 

 - Personalansvar 

 - Budgetansvar 

 - Ansvar för resursfördelning inom skolområdet 

 - Planeringsansvar 

 - Kvalitetsansvar 

 - Ledningsansvar i relation till rektor 

 - Nej, inga av det ovan angivna 

  

 A5. Hur många år har du innehaft nuvarande befattning? 

  

 A6. Från vilken typ av tjänst kom du när du tillträdde nuvarande tjänst? 

 Rektor 

 Förskolechef 

 Annan befattning, vilken_____ 

  

 A7. Har du gått rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet? Ja   Nej 

  

 A8. Min ålder är: 

 A9. Kön? 

 A10. Vilken är din utbildningsbakgrund? 

 Lärare 

 Förskollärare 

 Samhällsvetarexamen 

 Annan, vilken___ 

  

 A11. Hur vill du karakterisera den kommun du arbetar i? 

 Stark tillbakagång 
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 Svag tillbakagång 

 Stabil 

 Svag tillväxt 

 Stark tillväxt 

  

 B. Ledningsorganisation  

 B1. Var är din tjänst formellt placerad i organisationen, dvs vem är din chef? 

 Skolchef/Förvaltningschef 

 Annan chef, vilken___ 

  

 B2. Har du en nivå mellan dig och skolchefen/förvaltningschefen? 

 Ja, ange vilken/a:______  Nej 

  

 B3. Har du en nivå mellan dig och rektorer/förskolechefer? 

 Ja, ange vilken/a:____   Nej 

  

 B4. Är du chef över personal? 

 Rektorer 

 Förskolechefer 

 Kontorsanställda 

 Annan personal, vilken:_____ 

  

 B5. Ingår du i någon ledningsgrupp du ej leder? 

 Med skolchefen 

 Med verksamhetschefen 

 I annan grupp/er, vilken/a:_________ 

  

 B6. Ingår du i ett nätverk med andra mellanchefer? Ja   Nej 

  

 B7. Hur många mellanchefer finns det i organisationen? 

  

 B8. Hur många rektorer finns inom ditt ansvarsområde? 

  

 B9. Hur många förskolechefer finns inom ditt ansvarsområde? 

  

 B10. Leder du som mellanchef ledningsgrupp/er med rektorer/förskolechefer? Ja   Nej 
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 B11. Vilket är denna ledningsgrupps/ers huvudsakliga syfte/n:______ 

  

 B12. Hur ofta träffas ni? 

 Varje vecka / Var 14:e dag / En gång i månaden / Mer sällan 

  

 B13. Skoladministrationen i kommunen har god kompetens 

 - att driva lokal läroplansutveckling 

 - att analysera resultaten från nationella prov/mätningar 

 - inom skoljuridiska problemställningar 

 - ledarutveckling inom skolområdet 

 - Skoladministrationen har god insikt i nationell utbildningspolitik 

  

 B14. Skolchefen i kommunen har god kompetens 

 - att driva lokal läroplansutveckling 

 - att analysera resultaten från nationella prov/mätningar 

 - inom skoljuridiska problemställningar 

 - ledarutveckling inom skolområdet 

 - Skolchefen har god insikt i nationell utbildningspolitik 

  

 B15. Som mellanchef har jag... god kompetens  

 - att driva lokal läroplansutveckling 

 - att analysera resultaten från nationella prov/mätningar 

 - inom skoljuridiska problemställningar 

 - ledarutveckling inom skolområdet 

 - god insikt i nationell utbildningspolitik 

  

 B16. Hur ofta träffar du politiker i nämnder/styrelser med ansvar för utbildningsfrågor i 

möten? 

 Minst 1 gång/vecka; Minst 2 gång/mån; Minst en gång/kvartal; Minst en gång/år; Aldrig; 

Annat: 

  

 C. Mellanchefens uppgifter  

 C1. Hur uppfattar Du som mellanchef din grad av självständighet inom organisationen? 

 Ingen alls / Låg / Hög / Mycket hög 

  

 C2. Vilka är enligt dig de tre mest centrala uppgifterna som du arbetar med i relation till 

rektorerna? 

 ____________ 
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 C3. Vilka är enligt dig de tre viktigaste arbetsuppgifterna i relation till skolchefen? 

 __________ 

 C4. Vilka är enligt dig, de tre arbetsuppgifterna som kräver mest tid av dig? 

 _____________ 

 C4. Rektors pedagogiska ledarskap nämns i lagstiftning och diskuteras i olika sammanhang. 

Vilka är enligt dig de tre viktigaste handlingarna som rektorer utför i sitt pedagogiska 

ledarskap?__________ 

  

 C5. Hur ofta är du involverad... 

 … i enskilda elevärenden? 

 … i frågor som rör elevhälsan? 

 … i omfördelning av resurser 

 … i frågor som rör undervisningens kvalitet? 

  

 C6. Vilken funktion anser du att mellanchefsnivån har i styrkedjan från stat till enskilda 

skola? _________ 

  

 C7. Hur anser du att arbetet i organisationen påverkas av att det finns mellanchefer?___ 

  

 C8. Dina relationer till kommunens ledning Ta ställning till följande påståenden nedan: 1= 

Instämmer inte - 6 = Instämmer helt. 

 Som mellanchef uppfattar jag mig som en del av kommunens överordnade administrativa 

ledning 

 Som mellanchef är min viktigaste uppgift att försvara min sektors intressen i kommunen 

 Som mellanchef är min viktigaste uppgift att leda förändringsarbetet för bättre kvalitet i 

undervisningen 

 Som mellanchef känner jag större lojalitet med rektorerna på skolorna än med den högsta 

politiska/administrativa ledningen i kommunen. 

 Mitt dagliga arbete har mest karaktären av att vara administrativ chef för ett 

förvaltningsområde inom skola/utbildning 

 Som mellanchef känner jag tillfredsställelse över de resultat som rektorerna inom mitt 

ansvarsområde uppnår. 

 Som mellanchef känner jag tillfredsställelse över det arbete som den centrala 

”skolförvaltningen” utför i relation till kompetensutvecklingen av kommunens rektorer. 

 Som mellanchef har jag stor betydelse när det gäller att förverkliga lokala politiska beslut i 

praktisk handling. 

 Som mellanchef känner jag tillfredsställelse över de resultat som eleverna inom mitt 

ansvarsområde uppnår. 

  

 E. Professionens roll och utveckling  
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 E1. Har Du som mellanchef en skriftlig instruktion som anger Dina arbetsuppgifter? JA Nej 

 E2. Vad styr dina arbetsuppgifter? ____ 

 E3. Inom vilka områden kan du fatta beslut av betydelse för ditt arbete med stöd av 

delegationsordning? ________ 

  

 E4. Värdefrågor i ditt chefsuppdrag Svarsalternativ: 1-6 (Instämmer inte – Instämmer helt) 

 Som mellanchef är det svårt att få förklaringar från rektorerna på elevernas studieresultat 

 Som mellanchef är det svårt att motivera skolorna att prestera resultat som ligger högre än 

förväntat 

 Som mellanchef kräver jag att rektor ska redovisa vilka systematiska insatser skolan gör för 

de elever som av olika skäl har låg måluppfyllelse  

 Som mellanchef känner jag stora förväntningar från nämnden på oss mellanchefer att vi ska 

kunna utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap 

 Som mellanchef försöker jag aktivt påverka skolchefen att få nämnden att skapa bättre 

förutsättningar för elever med låg måluppfyllelse 

 Som mellanchef försöker jag aktivt påverka skolchefen att få nämnden att skapa bättre 

förutsättningar för högpresterande elevers lärande 

 Som mellanchef är det svårt att motivera skolchefen att vidta åtgärder mot skolor som under 

lång tid underpresterat vad gäller elevresultat, 

  

 E5. Vilka åtgärder vidtar du när du får kännedom om att en enhet/skola underpresterar?__ 

  

 E6. I vilken utsträckning påverkas Ditt arbete som mellanchef av följande:  

 Skolornas systematiska kvalitetsarbete 

 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

 Rektorernas egna bedömningar av skolans behov 

 Den statliga skolinspektionens rapporter 

 Nationella tester/kunskapsmätningar 

 Internationella tester/kunskapsmätningar 

 Annat____ 

  

 F. Avslutande reflektioner  

 Baserade på resultat från en skolchefsenkät som genomfördes 2009 lyfter vi här upp några 

frågor där vi skulle uppskatta att få dina synpunkter och reflektioner.  

 F1. Förtroende i organisationen  

 Resultat: Bristande förtroende i hela styrkedjan har framkommit i analyserna. Relation 

skolchef och ordförande i den politiska nämnden/styrelsen och har stor betydelse för arbetets 

utförande. Däremot är förtroendet nämnd – rektorer/förskolechefer svagt eller saknas. 

Skolchefen har en mellanställning mellan nämnd och rektorer/förskolechefer.  
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 Fråga: Hur vill du beskriva förtroendet i din kommun mellan politiker och 

professionella/tjänstemän? Har kraven och/eller förväntningarna från huvudmannen/styrelsen 

förändrats de senaste fem åren? Har förväntningarna på vad du som mellanchef ska ansvara 

för förändrats de senaste fem åren? 

  

 F2. By-pass/undertryck  

 Resultat: Statens regleringar involverar ofta rektorn/förskolechefen; Skolinspektionen går 

direkt till skolan vid sina inspektioner, Skolverket ger ut detaljerade anvisningar direkt till 

rektorer och lärare etc. Vi kallar detta by-pass dvs. staten går ”förbi” huvudmannen. 

Undertryck uppstår när statens beslut ger effekter som gör att t.ex. rektorn/förskolechefen 

vänder sig uppåt i organisationen för stöd t.ex. begäran om mer resurser, vilket kan skapa ett 

”undertryck”.  

 Fråga: Påverkar statens olika beslutsvägar förutsättningarna för ditt arbete som mellanchef? 

Är det olika effekterna beroende på vilket område beslutet gäller (målformuleringar i 

kursplaner, ekonomisk ersättning för projekt, lönesättning av uppdrag t.ex. förste lärare). 

  

 F3. Skolors resultat  

 Resultat: Vi har i våra analyser kunna konstatera att ett relativt stort antal ledamöter, 

skolchefer och rektorer verkar tillfreds med elevernas resultat. Vi har i analyserna jämfört 

svaren i enkäten med meritvärden respektive måluppfyllelse. Vi har även studerat skolors 

resultat över tid och ser att det finns skolor som under flera år ligger långt under förväntade 

värdena.  

 Fråga: Resultat kan ha olika innebörd, vad betyder det för dig? Vilka ”resultat” värderas högt 

i din kommun? Hur arbetar du som mellanchef för att elevernas ”resultat” ska bli/förbli så bra 

som möjligt? Vad gör du t.ex. om en skola i din kommun redovisar låga betygsresultat under 

många år på rad? Vad kan du göra för att förbättra situationen? 

  

 Till sist, något du vill tillägga? Vi tar gärna emot dina reflektioner över frågor som vi inte 

ställt i denna enkät! 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2g     

Skolchefsenkäten 2014 – en uppföljning    
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BAKGRUNDSFAKTA: 

 1. Kommun: 

  

 2. Din befattnings benämning: 

  

 3. Hur många år har Du, totalt sett, arbetat som skolchef? 

  

 4. Din ålder? 

  

 5. Kön 

  

 6. Vad ingår i Ditt ansvarsområde som skolchef? 

 Skolförvaltning för obligatoriska skolväsendet 

 Skolförvaltning för obligatoriska skolväsendet + annan verksamhet 

 Gymnasieförvaltning 

 Gymnasieförvaltning + annan verksamhet 

 Sammanhållen skolförvaltning 

 Sammanhållen skolförvaltning + annan verksamhet 

 7. Annan konstruktion av skolförvaltning (skriv på nästa sida) 

  

 8. Hur många rektorer och förskolechefer finns inom Ditt ansvarsområde? 

  

 9. Hur vill Du karakterisera Den kommun Du arbetar i? 

 Stark tillbakagång 

 Svag tillbakagång 

 Stabil 

 Svar tillväxt 

 Stark tillväxt 

  

 10. Var är Din tjänst formellt placerad i kommunens organisation? 

 Jag är direkt underställd den politiska ledningen i kommunen 

 Jag är direkt underställd min egen politiska nämnd/ordförande 

 Jag är direkt underställd den administrativa kommunchefen 

 Annat (skriv vad på nästa sida) 

 11. Om annat, vad? 

  

 12. Hur uppfattar du graden av självständighet som skolchef i kommunen? 

 Ingen alls 

 Låg 

 Hög 

 Mycket hög 

  

 13. LEDNINGSORGANISATION Finns det en chefsnivå mellan Dig och 

rektorerna/förskolecheferna?  Ja     Nej  

 Om ja… 

 14. Leder dessa mellanchefer ledningsgrupper med rektorer och förskolechefer? 

  

 15. Vilka är enligt Dig, de tre viktigaste arbetsuppgifterna som dessa mellanchefer har?___ 
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 16. Hur ser du på mellanchefernas funktion i styrkedjan? Hur påverkar organisationen ditt 

arbete som skolchef? ___ 

Öppna frågor 

 1. Förtroende i organisationen  

 Resultat: Bristande förtroende i hela styrkedjan har framkommit i analyserna. Relation 

skolchef och ordförande i den politiska nämnden/styrelsen och har stor betydelse för arbetets 

utförande. Däremot är förtroendet nämnd – rektorer/förskolechefer svagt eller saknas. 

Skolchefen har en mellanställning mellan nämn och rektorer/förskolechefer.  

Fråga: Hur vill du beskriva förtroendet i din kommun mellan politiker och 

professionella/tjänstemän? Har kraven och/eller förväntningarna från huvudmannen/styrelsen 

förändrats de senaste fem åren? Har förväntningarna på vad du som skolchef ska ansvara 

förändrats de senaste fem åren? 

 2. By-pass/undertryck  

 Resultat: Statens regleringar involverar ofta rektorn/förskolechefen; Skolinspektionen går 

direkt till skolan vid sina inspektioner, Skolverket ger ut detaljerade anvisningar direkt till 

rektorer och lärare etc. Vi kallar detta by-pass dvs. staten går ”förbi” huvudmannen. 

Undertryck uppstår när statens beslut ger effekter som gör att t.ex. rektorn/förskolechefen 

vänder sig uppåt i organisationen för stöd t.ex. begäran om mer resurser.  

Fråga: Påverkar olika beslutsvägar förutsättningarna för ditt arbete som skolchef? Är det 

olika effekter beroende på vilket område beslutet gäller (målformuleringar i kursplaner, 

ekonomisk ersättning för projekt, lönesättning av uppdrag t.ex. 1:e lärare) 

 3. Skolchefens position i ”tjänstemannaorganisationen”  

 Resultat: Flera kommuner har inrättat en mellannivå mellan rektor/förskolechef och skolchef. 

Rektorer/förskolechefer är osäkra om vad dessa mellanchefer är chefer över; har de enbart ett 

administrativt ansvar eller har de även ett pedagogiskt ansvar, t.ex. för vilka elevresultat som 

uppnås?  

Fråga: Vilka överväganden ligger bakom den organisation ni för närvarande har i 

kommunen? Har ni förändrat organisationen under de senaste fem åren? Hur påverkar 

organisationen ditt arbete som skolchef? 

 4. Skolchefens position i ”politikerorganisationen”  

 Resultat: Av resultaten från enkäten 2009 framgick tydligt att skolchefstjänsten idag är en av 

flera förvaltningschefer i en kommun och att merparten har kommundirektören som sin chef. 

Den politiska organisationen varierar; ansvaret för utbildningen kan vara uppdelat på en eller 

flera nämnder/styrelser eller handhas av ett utskott till Kommunstyrelsen etc.  

Fråga: Vilka överväganden ligger bakom dagens politiska organisation? Har den förändrats 

under den senaste femårsperioden? Hur påverkar organisationen ditt arbete som skolchef? 

 5. Rektors-/förskolechefsrollen  
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 Resultat: Rektorer/förskolechefer har litet inflytande på nämndens arbete. Det finns en 

osäkerhet i vilken kunskap nämnden har om deras verksamhet. Få förfogar självständigt över 

personal och ekonomifrågor.  

 Fråga: Har rektorns/förskolchefens starkare ställning i lag och förordning påverkat relationen 

skolchef – rektor/förskolechef? Tror du att förhållandena kommer att förändras de kommande 

åren? 

  

 6. Skolors resultat  

 Resultat: Vi har i våra analyser kunna konstatera att ett relativt stort antal ledamöter, 

skolchefer och rektorer verkar tillfreds med elevernas resultat. Vi har i analyserna jämfört 

svaren i enkäten med meritvärden respektive måluppfyllelse. Vi har även studerat skolors 

resultat över tid och ser att det finns skolor som under flera år ligger långt under de förväntade 

värdena.  

 Fråga: Resultat kan ha olika innebörd, vad betyder det för dig? Vilka ”resultat” värderas högt 

i din kommun? Hur arbetar du som skolchef för att elevernas resultat ska bli/förbli så bra som 

möjligt? Vad gör du t.ex. om en skola i din kommun redovisar låga betygsresultat under 

många år på rad? Vad kan du göra för att förbättra situationen? 

  

 7. Förstatligande av skolan  

 Resultat: Förtroendet för staten i förhållande till kommunen som huvudman är generellt högre 

hos rektorer/förskolechefer. Skolinspektionens rapporter värderas högt av nämndens 

ledamöter. I debatten efter Pisa lyfts förstatligandet av skolan fram från olika grupper som en 

lösning på skolans problem.  

 Fråga: Vad kan ett förstatligande betyda, enligt din bedömning? Vad skulle kunna 

förstatligas och vilken effekt kan uppnås? Finns det andra lösningar som du skulle vilja se 

genomfördes på statlig respektive kommunal och skolnivå? 

  

 8. Till sist, något du vill tillägga? 

 


