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Att utvärdera skolan

SAMMANFATTNING
Att utvärdera skolan analyserar och jämför de olika
funktioner utvärdering har i skilda skolsystem och
visar på den roll utvärdering har i dagens skolsystem.
Skriften tar också upp några med utvärdering
närbesläktade och ofta sammanblandade begrepp –
uppföljning, tillsyn, forskning, utveckling och allmän
uppgiftsinsamling; liksom förhållandet mellan utvärdering och nytillkomna former av kvalitetssäkring –
kvalitetsredovisning och kvalitetsgranskning.
Här redogörs också vem som har ansvaret för
utvärdering på olika nivåer samt på vad som kan
utvärderas på de olika nivåerna.
ÄMNESORD
Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, kvalitetssäkring, målstyrning, regelstyrning, resultatstyrning,
utvärdering.
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Förord

A

tt utvärdera skolan är den första av en serie
skrifter som Skolverket från och med 1999
ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering. Skriften har författats av Jan-Anders Hedenquist.
Det som förenar seriens skrifter är att de utifrån
olika perspektiv och på olika sätt vill ge stöd och
inspiration i det uppföljnings- och utvärderingsarbete
som bedrivs i skolor och kommuner. Tyngdpunkten
ligger dock på utvärdering, eftersom det är den del
av den kommunala s k egenkontrollen som har mest
behov av stöd.
Den förordning som kom 1997 om att skolor och
kommuner varje år ska upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar ställer ökade krav på att det lokala utvärderingsarbetet fungerar effektivt. Med den här
serien hoppas vi kunna bidra till en sådan utveckling.
Att utvärdera skolan ger en allmän introduktion till
utvärderingens roll i dagens svenska skolsystem.
Skriften söker också reda ut några i sammanhanget
centrala begrepp, men ger inga tips eller exempel på

hur man kan gå till väga. I stället vill den vara en
källa till eftertanke och inspirera till handling.
De efterföljande skrifterna i serien kommer att
innehålla mer konkreta exempel. Inte heller i dessa
skrifter har ambitionen varit att tala om hur man ska
eller bör gå till väga utan i stället ge exempel på
hur det lokala utvärderingsarbetet har bedrivits och
kan bedrivas.
Författarna till de olika skrifterna har heller inte
haft i uppdrag att tillhandahålla förebilder. De har
valt exempel som kan ge upphov till funderingar,
visa på fallgropar, olika sätt att börja på, men kanske
inte alltid att slå sig till ro med.
Till sist – ett tack till alla som på olika sätt bidragit
till denna skrift.
Stockholm i februari 1999

Kerstin Mattsson
Skolverket
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Författaren
Jan-Anders Hedenquist är undervisningsråd vid Skolverket och projektledare för skriftserien Verktyg för
utvärdering. Han är fil mag i moderna språk och beteendevetenskap. Han har utbildat lärare bland annat
vid universitetet i Linköping. Som konsult har han i
många år sysslat med utvärdering, personalutveckling
och biståndsarbete i Afrika och Asien.
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”År 1492 upptäckte Amerikas indianer Columbus.”
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Inledning

I

toplanerna stämmer inte med behoven hos lärare och
elever. Följden blir att skolledare i hela landet sliter
sitt hår och arbetar ett oändligt antal timmar för att
passa in sin verksamhet i ett mönster som ger en
falsk bild av skolan. Det är extra farligt i nedskärningstider att det faktiskt inte syns vad som görs i
skolan.
Nyckeln till en bra information om skolans verksamhet och behov ligger, enligt Benny Hjern, i en
god utvärdering. Men den måste genomföras framför
allt av dem som själva är verksamma i skolan. Lärarna är dock enligt Benny Hjern ännu inte tillräckligt professionella för att driva på utvärdering av
skolan – här har de fortfarande mycket att lära.
Den information många skolor ger i dag, till exempel hur skolgården ser ut, hur stora lokalerna är
eller vad de kostar, är inte den typ av information vi
behöver, menar han.
– Man köper väl inte bil genom att titta på bilfirmans hus? Jag vill som förälder veta något om pedagogiska kvaliteter!

början av 1990-talet, när utvärdering i skolor
och kommuner ännu var en relativt ny företeelse, kallade skolchefen i en mindre svensk kommun till sig sina rektorer. Syftet med mötet var att
diskutera hur utvärderingsarbetet i kommunen skulle
läggas upp. Rektorerna förklarade samfällt att de absolut inte hade tid att hålla på med utvärdering.
– Vi har inte ens råd att köpa pennor! Taken i
många skolsalar läcker! Och så kommer du och
tycker att vi skall ägna oss åt utvärdering!
Skolchefen satt tyst en stund. Sen slog han näven
i bordet:
– Om ni hade ägnat er det minsta lilla åt utvärdering i stället för att bara springa runt och gnälla
hela tiden så skulle vi ha haft mycket mer resurser,
till pennor, tak och mycket annat.
Om skolchefens utbrott ökade rektorernas intresse för utvärdering förtäljer inte historien; men den
pekar på ett viktigt skäl att ägna sig åt utvärdering –
att få beslutsfattare och budgetansvariga att uppmärksamma skolornas faktiska behov.
I en intervju publicerad i tidskriften Praxis (Nr 1/
95) hävdar statsvetaren och professorn Benny Hjern
att en vanlig anledning till att det utvärderas så lite i
många kommuner är ekonomisystemens utformning.
Resurstilldelningen sker inte utifrån skolornas faktiska behov:
– För första gången i svensk skolhistoria börjar
skolan budgeteras och utvärderas någorlunda systematiskt på lokal nivå. Men budgeteringen sker efter
samma mallar som gäller för kommunens gatstenar,
byggnader och lokalbussar. ... Uppläggningen av kon-

Central roll
I dagens svenska skolsystem spelar utvärdering en
central roll. Utan återkommande utvärdering fungerar inte skolsystemet som tänkt.
Det är dessutom lag på att det i varje kommun
ska finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan och att denna skolplan kontinuerligt ska följas
upp och utvärderas. (Skollagen, 2 kap, § 8):
”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kom11

Ibland används inte gjorda utvärderingar alls eller leder inte till önskade förändringar och då
minskar motivationen att utvärdera.
l De styrdokument som ska ligga till grund för utvärderingen – skolplaner, arbetsplaner, kurs- och
ämnesplaner – är ibland obefintliga, ineffektiva
eller inaktuella.
l I många kommuner är ansvarsfördelning och delegationsordning otydliga. Det leder till att utvärderingsansvaret faller mellan stolarna.
l Kopplingen mellan budgetarbete, skolplan, arbetsplaner och utvärdering är i många kommuner
fortfarande svag. Oftast har man upprättat skolplaner som sammanfallit med en mandatperiod.
Den kommunala budgeten däremot görs varje år.
Eftersom budgeten behandlar för skolplanen viktiga förutsättningar, exempelvis organisation och
resurser, går skolplan och budget i otakt.
l Den politiska styrningen kan kollidera med den
professionella och har då begränsade förutsättningar att få genomslag, eftersom det skulle innebära att den förhärskande skolkulturen måste förändras.
För att komma till rätta med några av dessa brister
har riksdagen beslutat att skärpa kontrollen av skolan, bland annat genom att inrätta statliga utbildningsinspektörer och genom lagfästa krav på att varje kommun och skola varje år ska upprätta skriftliga
kvalitetsredovisningar. (Se även sid 46–47.)
l

munens skolväsende skall gestaltas och utvecklas.
Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder
som kommunen avser att vidta för att uppnå de
nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera
skolplanen.”

De flesta av landets kommuner har numera någon
form av skolplan. I framför allt det mindre kommunerna är dock skolplanen ofta inaktuell eller har svag
verklighetsförankring.
Av Skolverkets tillståndsbeskrivningar från de
senaste åren framgår att den svagaste länken i den
kommunala styrkedjan i de flesta fall är just utvärdering och att det på många håll finns en alldeles för
svag koppling mellan skolplan och utvärdering.
Flera undersökningar visar också att det fortfarande på många håll finns stora brister både vad beträffar
utvärderingsarbetets omfattning och dess metodik.
I många kommuner råder det alltjämt stor osäkerhet både om varför det är nödvändigt att utvärdera och om hur utvärderingsarbetet kan bedrivas. På
många håll råder dessutom osäkerhet om vad det
innebär att utvärdera och vad som skiljer utvärdering från till exempel uppföljning, utveckling, tillsyn
och liknande.

Några förklaringar
Det finns också andra orsaker till att den kommunala
utvärderingen av skolan inte fungerar som tänkt:
l Många kommuner och skolor uppfattar inte att de
har ett behov av utvärdering. De anser sig ha
grepp om verksamheten ändå.

Stöd från Skolverket
I början av 1997 startade Skolverket ett omfattande
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nationellt program för att stödja kommunernas och
skolornas styrning och egenkontroll. Programmet
bestod av:
l Möten mellan kommunala politiker och Skolverkets ledning.
l Kontakter mellan kommunföreträdare och Skolverkets fältpersonal.
l Riksomfattande seminarier om utvärdering och
lokalt kvalitetsarbete.
l Den här skriftserien, Verktyg för utvärdering.
l En gemensam databas för utvärderingsfrågor.
De skrifter som ingår i Verktyg för utvärdering har alla
ett gemensamt syfte – att ge skolor och kommuner
stöd och vägledning i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla den egna skolverksamheten.
I dagens svenska skolsystem är det kommunen
och skolledarna själva som beslutar om hur den egna
skolverksamheten ska utvärderas. Som en konsekvens av detta vill Skolverket inte lägga sig i hur det
lokala utvärderingsarbetet ska bedrivas.
Detta skulle inte heller vara lämpligt av det skälet att det knappast går att konstruera några universalmodeller för utvärdering som passar alla kommuner och som mer eller mindre slaviskt kan kopieras
eller anpassas. Varje kommun måste organisera sin
utvärderingsverksamhet utifrån sina egna förutsättningar.
Skolverket kan däremot tillhandahålla information och råd för att stödja och stimulera detta arbete.
Därför kommer flera av skrifterna i serien att innehålla erfarenheter från utvärderingsarbete i olika
svenska kommuner.

Fler exempel
Exempel på utvärderingsarbete i landets skolor
och kommuner finns också på andra håll, till exempel i den av Skolverket utgivna skriften Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning. Där finns
exempel på hur utvärderingsarbetet har organiserats i Botkyrka, Falköping, Jokkmokk, Enköping,
Gullspång, Sundsvall, Trelleborg, Malmö, Lund,
Helsingborg, Göteborg och Uppsala.
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Utvärderingen och skolan – kort historik

I

inledningen till denna skrift nämndes några skäl
till varför det är viktigt att utvärdera skolverksamheten och till varför detta arbete hittills inte
fungerat som det var tänkt. För att till fullo förstå
den betydelse utvärdering har i dagens svenska skola
måste man gå tillbaka i historien och titta på den roll
som utvärdering haft i den svenska skolan.
Ibland sägs det att utvärdering inte är något nytt
och att goda lärare har i alla tider utvärderat. Om
detta är sant eller inte beror i stor utsträckning på
vilken innebörd man lägger i ordet utvärdering.
Man kan till exempel skilja på utvärdering i skolan och utvärdering av skolan. Det förstnämnda har
från början nästan uteslutande handlat om att läraren
har gjort personliga bedömningar av elevernas kunskaper och färdigheter genom förhör, prov eller
skrivningar. Detta slags utvärdering har funnits lika
länge som det har funnits skola och undervisning.
Katekesförhören kan betraktas som en tidig form av
utvärdering – fast de med dagens språkbruk kanske
skulle vara riktigare att här tala om tillsyn och kontroll än om utvärdering.
De av riksdagen 1860 inrättade folkskoleinspektörerna kan ses som det första organiserade försöket
från staten att utvärdera skolan. Inspektörerna besökte skolorna och rapporterade återkommande till regeringen. Deras utvärdering avsåg främst elever,
kurser, program och skolans allmänna förutsättningar. Bedömningarna byggde på inspektörernas personliga erfarenheter och omdömen och legitimerades av
att inspektörerna ofta var kända auktoriteter.
Utvärdering av skolan, d v s av skolan som sys-

tem, organisation, institution eller process är en relativt sentida företeelse. Denna form av utvärdering
har blivit allt vanligare först under de senaste decennierna, i Sverige liksom i många andra länder.
Utvärderingens roll och betydelse i den svenska
skolan har under 1900-talet bestämts av de allmänna
förändringar skolväsendet genomgått.
Efter andra världskriget har reformarbetet utvecklats efter i huvudsak två skilda strategier. Perioden
1945–1975 kännetecknades av en stark central måloch regelstyrning. Från och med 1975 inleds en period av successiv decentralisering och övergång till ett
mera mål- och resultatstyrt system.
Den starka centrala mål- och regelstyrningen
motiverades av ambitionen att skapa en sammanhållen grundskola. I detta skolsystem hade dåvarande
Skolöverstyrelsen (SÖ) ansvaret för utvärdering av
skolreformerna. Efter genomförandet av grundskolan
1962 fick SÖ i uppdrag att kontinuerligt följa skolans utveckling. Under denna period var utvärdering
ofta liktydigt med testning av individuella kunskaper
och färdigheter.

Rationell och logisk grund
Utvärderingen hade fått sitt stora uppsving under
1960-talet i och med behaviorismens och det utbildningsteknologiska genombrottet. Enskilda personers
auktoritativa bedömningar, till exempel skolinspektörernas och studentcensorernas, ersattes av centrala
test – de så kallade standardproven.
De stora skolreformerna i Sverige under 1960och 70-talen – enhetskolan, grundskolan och den nya
15

Utvärdering i USA
Under perioden 1900–1930 var utvärdering intimt förknippat med individuell testning
och utvärderaren var närmast en expert med uppgift att bedöma individer utifrån olika
testkriterier.
Den så kallade Chicago-skolan för sociologiska studier gjorde under denna tid fallstudier av den sociala miljön i olika stadsdelar av Chicago. Dessa studier brukar räknas
som början till en mera kvalitativt inriktad utvärdering.
Vid slutet av 1930-talet ställdes krav på reformering av skolsystemet. Nu riktades intresset mot att bedöma hur olika undervisningsprogram fungerade. Tylers så kallade
mål/resultatmodell kom i ropet och utvärdering blev närmast liktydigt med att jämföra
avsedda effekter med faktiska resultat.
I början av 1950-talet fick teströrelsen en renässans och nationella standardtest utarbetades. Den så kallade Sputnick-chocken – när ryssarna gick om USA i rymdkapplöpningen 1957 – ledde dock till en genomgripande reformering av de amerikanska skolsystemen.
I början av 1960-talet fick senator Robert Kennedy igenom ett förslag att varje federalt understött program skulle utvärderas. Därmed hade utvärdering blivit en central
fråga. Utvärdering skulle nu visa om reformerna hade varit effektiva. En stor utvärderingsindustri växte fram. Nu ställdes också krav på att utvärdering inte endast skulle
vara beskrivande utan också förklarande. Den stora satsningen på utvärdering gav ändå
klena resultat, eftersom den inte kunde belysa de processer som låg bakom resultaten.
Kritiken mot denna utvärderingstradition kom framför allt från det så kallade Cambridge-manifestet. Manifestet var ett förslag för utvärdering av program som 1972 undertecknades på Churchill College i Cambridge av utvärderingsforskare från olika länder. Manifestet kan ses som en starkt reaktion mot den utbildningsteknologiska utvärderingstraditionen. Bland annat hävdades att utvärderingen hade ägnat alldeles för liten
uppmärksamhet åt utbildningsprocesser och inlärningsmiljöer. Processutvärdering kom
nu i ropet och observationer, intervjuer och fallstudier blev allt vanligare.
Fritt efter Ove Karlsson, Att utvärdera – mot vad?
16

grundskolan 1969 (Lgr 69) kan därför ses som inledningen till decentraliseringen av det svenska
skolväsendet.
SIA-utredningen fortsatte den uppmjukning av
regler som hade inletts med läroplanen för grundskolan, Lgr 69. Utredningen föreslog att skolan och undervisningen kontinuerligt skulle utvärderas. Utvärdering måste, enligt SIA-utredningen, ske på olika
nivåer inom skolan, för att ge underlag för beslut om
till exempel elevgruppering, metodval, resursfördelning och liknande.
Vad utredningen föreslog var en ökad lokal frihet
för skolenheter och arbetsenheter att finna organisatoriska och pedagogiska lösningar. För att ge detta
arbete en stadga ville man se utvärdering som ett
instrument. Den typ av utvärdering man pläderade
för innebar en bred definition av begreppet utvärdering. (Att värdera utbildning, Del 1, Sigbrit FrankeWikberg och Ulf P Lundgren 1980.)
När statsrådet Bengt Göransson föredrog propositionen om SIA-reformen i riksdagen framhöll han
att utvärderingen av skolverksamheten skulle öka i
betydelse till följd av den friare reursanvändningen,
den lokala anpassningen och kravet på en vidgad syn
på skolans roll i samhället.
Med SIA-reformen inleds det nu rådande sättet att
se på utvärdering – utvärdering ska ge aktörer och
beslutsfattare inom olika delar av skolväsendet kunskap och information om vad som sker i skolan och
därmed underlag för beslut om resurstilldelning och
skolutveckling.
En omsvängning i synen på utvärdering var sam-

gymnasieskolan – byggde i stor utsträckning på en
rationell planeringsmodell, den så kallade AMGUmodellen, där analys, mål, genomförande och utvärdering sågs som en naturlig och logisk kedja.
En konsekvens av skolreformerna var att intresset
försköts från elevutvärdering till utvärdering av skolsystemet. Denna förskjutning satte skolans inre arbete i centrum och inleddes redan 1975 med SIA-reformen.
Den ensidiga testmodellen började överges till
förmån för en mer systeminriktad utvärdering.
Utbildningsteknologins enkla mål/resultatmodell
hade inte intresserat sig särskilt mycket för den pedagogiska processen. När därför grundskolan hade funnit sin organisatoriska form kom intresset allt mera
att riktas mot skolans inre arbete. Den nya gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen genomgick några år senare en liknande utveckling.

SIA påskyndar decentraliseringen
SIA-utredningen kan ses som ett sätt att möta 1970talets kris – arbetslöshet, strukturomvandling, flyttlasspolitik och sociala problem i bland annat de nya
förorterna. Det fanns inga nya pengar till skolan och
lösningen blev ett decentraliserat ansvar och en från
statens inflytande fri resursanvändning.
Denna utveckling hade dock påbörjats redan tidigare. 1963 tillsatte Skolöverstyrelsen en utredning
som bland annat pekade på att det fasta centrala regelsystemet var för trubbigt för de skiftande problem
och förutsättningar som olika skolor hade. De fria
resurstimmar som infördes med läroplanen för
17

I slutet av 1980-talet knöts utvärdering också
närmare huvudlinjerna i det förvaltningspolitiska
tänkandet – decentralisering, demokratisering och
marknadsanpassning. I det statsfinansiella läge som
då rådde blev den starka betoningen av utvärdering
också ett uttryck för de allmänna krav på effektivitet
som gjorde sig gällande.
Decentraliseringen och kommunaliseringen av
det svenska skolväsendet kan också ses som ett sätt
att fördela och sprida det ekonomiska ansvaret. Samtidigt tillgodosågs kraven på demokratisering av skolan och på ett ökat lokalt ansvar och inflytande.

tidigt på gång inom universitets- och högskolevärlden, det visade bland annat Cambridge-manifestet (se
sid 16). Under 1970-talet växte det i Sverige fram en
skol- och klassrumsforskning där skolmiljöer och pedagogiska processer alltmer kom att stå i centrum
för intresset. Ett exempel på detta är den läroplansteoretiska forskning som bedrevs vid framför allt
Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm (HLS).

Teoriinriktad utvärdering
I början av 1980-talet lanserade de båda professorerna i pedogogik, Sigbrit Franke-Wikberg och Ulf P
Lundgren, den s k teoriinriktade utvärderingsansatsen. Utvärdering skulle ha en tydlig teoretisk inramning, vara processinriktad och inte bara beskriva
utan också förklara. Det blev viktigt att redovisa
både utgångspunkter och teoriram. Förutsättningar
och processer var viktiga för att förstå utfallet (resultatet).
Vid universitetet i Umeå bedrevs under Sigbrit
Franke-Wikbergs ledning en intensiv utvärderingsforskning som bland annat resulterade i den så kallade Umeå-modellen för utvärdering.
Denna förändrade syn på utvärdering i slutet av
80-talet kom också till uttryck i skriften Skolan och
utvärderingen. Fem professorer tar ordet (1989). De fem
professorerna – som alla vara mycket kritiska till
Skolöverstyrelsens inställning till utvärdering – var
betydande namn inom svensk skol- och utvärderingsforskning. De var: Urban Dahllöf, Sigbrit Franke-Wikberg, Daniel Kallos, Ulf P Lundgren och Erik
Wallin.
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Utvärdering i olika skolsystem

D

e förändringar av det svenska skolsystemet
som inleddes i mitten av 1970-talet kulminerade i början av 1990-talet i ett genomgripande systemskifte. Detta kan, något förenklat, beskrivas som en avreglering och decentralisering av
ansvars- och beslutsbefogenheter från central (statlig)
till lokal (kommunal) nivå. Det kan också beskrivas
som en övergång från ett statligt mål- och regelstyrt
skolsystem till ett kommunalt mål- och resultatstyrt
skolsystem.
För att förstå hur utvärdering är tänkt att fungera
i dagens mål- och resultatstyrda skolsystem kan det
kanske vara till hjälp att se vilken funktion utvärdering kan ha i olika system.

... I ETT MÅL- OCH
REGELSTYRT SYSTEM
I det tidigare skolsystemet, d v s före 1991, skulle
regelverket i sig stå som garant för att målen nåddes.
Regelverket förstärktes dessutom av resursstyrning –
öronmärkta statliga bidrag skulle garantera att olika
delar av skolans verksamhet fick de resurser som ansågs nödvändiga för att systemet skulle fungera, att
målen skulle nås. Staten hade dessutom tolkningsföreträde när det gällde vilka metoder som var nödvändiga för att nå målen.
För att djupare tränga in i hur ett regelstyrt system fungerar kan man göra en jämförelse med trafiksystemet, något som de flesta har personlig erfarenhet av. Trafiken är en starkt regelstyrd verksamhet.
Som bilist kan man inte åka många meter utan att en
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yttre kontroll och liknande, medan andra, önskvärda beteenden försvagas – till exempel självständigt
tänkande och egen kontroll.

regel dyker upp som begränsar körningen – hastigheten, vilken sidan av vägen man får köra på, möjligheter till omkörning och liknande.
De flesta bilister följer dessa regler utan att tänka
på det, efterlevnaden under körning är mer eller
mindre automatiserad. Den som kör bil tänker vanligen inte på reglerna eller vad de syftar till. Man kan
därför lätt få för sig att trafikreglerna saknar mål,
men självfallet är trafikreglerna knutna till mål, även
om man som bilist kanske inte alltid tänker på dem.
Det trafikbeteende (mål) som trafikreglerna är avsedda att leda till handlar bl a om hänsyn till medmänniskor och miljön.
Låt oss ta ett annat exempel från familjelivet.
Anta att föräldrarna har ett mål för sina barn som lyder: en sund själ i en sund kropp. För att nå detta
mål använder de bland annat barnens månadspeng.
Eftersom föräldrarna inte helt litar på barnens
egna omdömen sätter de upp vissa regler för vad
pengarna får respektive inte får användas till, vilka
inköp som är tillåtna eller inte tillåtna. Föräldrarna
kan också, om de vill, förstärka regelstyrningen med
resursstyrning till exempel genom att noga ange hur
många kronor per månad som får användas till olika
slags inköp. Regelstyrningen medför att barnen har
väl disponerade tillgångar och att man undviker återkommande diskussioner, tolkningar och konflikter
om hur målen ska nås.
Men på samma sätt som med trafikreglerna finns
det alltid en risk att en alltför stark och detaljerad regelstyrning leder till att vissa i sig mindre önskvärda
beteenden förstärks – osjälvständighet, beroende av

Reglerna blir viktigare än målen
När regelstyrningen är alltför stark och detaljerad
blir det ofta viktigare att följa reglerna än att nå målen. Till slut ser man bara reglerna och tappar målen
ur sikte.
Styrningen av det svenska skolsystemet före 1991
påminner i flera avseenden om vardagsexemplen
ovan. I detta system fanns:
l Målstyrning – genom läro- och kursplaner.
l Regelstyrning – genom skollag, författning och
föreskrifter.
l Resursstyrning – genom öronmärkta statsbidrag
och fastställda regler för hur pengarna skulle användas.
Det svenska skolsystemet före 1991 var dock inte
enbart regelstyrt som det ibland har hävdats. Mål har
alltid funnits för skolan. Det är nämligen fullt möjligt
att kombinera målstyrning med regler som också styr
valet av resurser och metoder. Liksom det är fullt
möjligt att tänka sig ett system där valet av resurser
och metoder för att nå målen överlåts åt dem som
ska genomföra verksamheten.
I ett mål- och regelstyrt system spelar utvärdering en tämligen underordnad roll. Dess enda funktion är att bedöma om målen har nåtts genom att
kontrollera hur anvisningar och regler har följts. Att
utvärderingen i detta system spelar en tämligen obetydlig roll beror bland annat på att systemet i sig
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vad som uppfattades som onödig byråkrati och centralism och en alltmer svåröverskådlig och svårstyrd
offentlig förvaltning. Under 1980-talet gick kritiken
ut på att både statlig och kommunal verksamhet borde i större utsträckning privatiseras och överlåtas åt
marknaden.
Utvecklingen under de senaste två decennierna
sammanfattades 1997 av den Förvaltningspolitiska
kommissionen på följande sätt:

förutsätter att det sätts in resurser i förhållande till
de effekter man vill nå.
De bedömningsinstrument som behövs för att
kontrollera att reglerna efterlevs kan för trafiken
vara poliskontroller och för månadspengen krav på
dokumentation, till exempel kvitton på alla inköp.
Det är inte heller svårt att bedöma om man följer
reglerna. Antingen kör man mot rött ljus eller inte.
Antingen kör man under 90 km/tim eller inte. Samma sak med månadspengen: antingen används månadspengen på föreskrivet sätt eller inte.
För att kunna bedöma hur reglerna i tidigare skolsystem efterlevdes var det viktigt att samla in uppgifter om sambandet mellan elevernas poäng på centrala
prov/standardprov och deras betyg. Alla avvikelser
från standarden var nämligen indikationer på att reglerna inte hade följts och målen följaktligen inte
hade uppnåtts.
Man ansåg det således möjligt att mäta måluppfyllelse genom att bedöma efterlevnaden av regler, eftersom reglerna var så konstruerade att själva efterlevnaden antogs leda till målen.

”Omkring 1980 började en annorlunda förvaltningspolitik att ta form. Den nya förvaltningspolitiken var i sin grundsyn en reaktion på vad som ansågs vara den alltför snabba expansionens problem.
Förvaltningspolitiken har mer inriktats mot att
medverka till att hejda den statliga tillväxten; under 1990-talet blev besparingskraven det primära.
Tilltron till offentliga lösningar på samhällsproblemen har minskat starkt, samtidigt som man haft
förväntningar om att kunna öka den politiska styrningen av myndigheterna. I ett flertal utredningsbetänkanden, propositioner och andra offentliga
dokument från denna period framfördes förslag

VIKTIGA
SYSTEMFÖRÄNDRINGAR

om hur en effektivare politisk styrning av den of-

Att mål- och regelstyrning övergår i mål- och resultatstyrning är inte unikt för skolan. Den svenska
statsförvaltningen har, under 1980- och 1990-talen,
genomgått liknande förändringar inom flera andra
områden. Redan under 1970-talet började kritik mot
den offentliga sektorn att växa fram. Kritiken gällde

och styrning blev mönsterbildande. Reformverk-

fentliga verksamheten skall åstadkommas. Exempel från näringslivet när det gäller organisering
samhet i syftet att lösa andra samhällsproblem än
ekonomiska – det dominerande perspektivet under rekordåren – fick relativt sett mindre uppmärksamhet.
Förvaltningspolitikens inriktning har gått från
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Maktutredningen 1989 visade bland annat hur
lite inflytande som fanns inom just skolans område.
Ett representativt urval av personer i Sverige hade
fått bedöma möjligheterna att påverka sin situation
inom sex olika områden – boende, inköp, hälsooch sjukvård, barntillsyn, skola och arbete. Och
skolan var det område där de bedömde möjligheterna att påverka som minst.
Decentralisering sågs som en väg att skapa mer
demokratiska beslutsprocesser och öka brukarinflytandet men också som ett sätt att anpassa skolan till
lokala förhållanden. Möjligheten att i varje kommun
och på varje skola få välja medel och metoder sågs
också som ett sätt att öka professionaliseringen av

regler till mål, från anslagsstyrning till en resultatstyrd budgetprocess och från ’blandade’ myndigheter till renodling och marknadsanpassning. Det
är samtidigt viktigt att framhålla att decentralisering har varit ett genomgående förvaltningspolitiskt
tema under hela efterkrigstiden.”

Ur I medborgarnas tjänst. En samlad
förvaltningspolitik för staten. SOU 1997:57

Den minskade tillväxten ställde krav på effektivare
och friare resursutnyttjande. Besparingarna i de offentliga utgifterna ledde samtidigt till att medborgarna ställde ökade krav på demokratisering och inflytande över den offentliga verksamheten. Särskilt tydligt var detta inom skolans värld.
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skolans personal och bidra till ökad trivsel och kreativitet.
Vilka var då de viktigaste förändringar av skolsystemet som genomfördes? Och hur påverkade
dessa förändringar utvärderingens roll? I Ansvaret för
skolan sammanfattas förändringarna så här:

Staten
l
l

l

l

l

l

l

Ny skollag som omfattar alla skolformer.
Nya förordningar med ett fåtal regler för respektive skolform – inga alls för hur undervisningen ska organiseras och resurser fördelas.
Två nya läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94, med
tydliga mål och resultatkrav.
Personalbestämmelser tas bort – endast behörighetskrav finns kvar.
Skolverket inrättas och får ansvar för uppföljning, utvärdering, tillsyn och utveckling.
Fleråriga utvecklingsplaner fastställs av regeringen.

l
l
l

l

Skolan
l

l
l
l

Kommunen
l

Förstahandsansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolverksamheten.
Ansvar för att nationella mål uppfylls.
Skolplan upprättas.
Ansvar för skolverksamhetens finansiering och
resursfördelning efter behov.
Lärartjänster blir kommunalt reglerade.

l
l

Fullständigt huvudmannaskap.

Ansvar för att nationella och kommunala mål
uppfylls.
Arbetsplan upprättas.
Egen uppföljning och utvärdering.
Rektor nära verksamheten.
Elev- och föräldrainflytande.
Ansvar för verksamhetens organisation och resursanvändning.

muners förutsättningar att bedriva skolverksamhet
(utjämningsbidraget). Därmed upphörde också statens
ekonomiska styrning av skolan.
Antalet centrala regler har successivt minskat. De
regler som finns kvar syftar framför allt till att främja
den nationella likvärdigheten och hävda den enskilda
elevens rättigheter och integritet.

Med den nya kommunallag som infördes 1 januari 1992 avskaffades kravet på vissa obligatoriska
nämnder. Kommunerna fick därmed i princip rätt
att själva bestämma hur den kommunala verksamheten skulle vara organiserad.
I januari 1993 ersattes sektorsbidrag och andra
specialdestinerade bidrag till skolan av ett generellt
statsbidragssystem som skulle utjämna olika kom23

... I ETT MÅL- OCH
RESULTATSTYRT SYSTEM

Med staten avses här riksdag, regering och den centrala skoladministrationen. Andra viktiga, statliga
styrmedel är: regeringens utvecklingsplan, betygskriterier, timplaner, lärarutbildning (examinationsordning, examinationsbeskrivningar och dimensionering), den statliga rektorsutbildningen, forskningsbidrag, bidrag till strategisk fortbildning, bidrag till
lokalt utvecklingsarbete, tillsynssystemet (som också
innehåller möjligheter till sanktioner), uppföljning
och utvärdering, forskningsstöd samt så kallad informativ styrning genom rapporter, skrifter, broschyrer,
debatter, seminarier och liknande.

I dagens svenska skolsystem finns en ansvarsfördelning mellan tre nivåer – stat, kommun och skolenhet– och ett styrsystem med olika styrdokument för
varje nivå.

Ansvarsfördelning och styrning
i det nuvarande skolsystemet
Nivå
Stat

Kommun

Skolenhet

Styrdokument/styrfunktioner
Mål och regler (kurs- och läroplaner, lagar, förordningar).
Resurser (generella statsbidrag).
Kontroll (uppföljning, utvärdering,
tillsyn, inspektion).
Stöd och information (uppföljning,
utvärdering, forskning och utveckling).
Mål och regler (skolplan).
Resurser (budget).
Organisation.
Lokalt utvecklingsarbete.
Uppföljning och utvärdering/kvalitetsredovisning.
Mål och regler (arbetsplaner, organisation).
Undervisningsmål.
Fortbildning.
Lokalt utvecklingsarbete.
Uppföljning och utvärdering/kvalitetsredovisning.

Ideologisk, juridisk och ekonomisk styrning
Den ideologiska styrningen utövas främst genom skollag, förordningar och läroplaner. I dessa finns det
också starka inslag av juridisk styrning (med många
bindande anvisningar). Det mesta som står i dessa
dokument är att jämställa med författningsföreskrifter. Läroplanerna är därför i sin helhet fastställda av
regeringen.
Timplanerna är en del av skollagen och anger
lägsta garanterad undervisningstid i olika ämnen. De
har indirekt en stark ekonomisk styrning, eftersom den
lokala skolbudgeten måste ta hänsyn till vad som står
i timplanen. Timplanerna brukar ofta nämnas som
ett tydligt exempel på den kvardröjande regelstyrningen.
Dagens skolsystem är som synes fortfarande i
många stycken regelstyrt. Avregleringen har främst
gällt den tidigare statliga styrningen genom öronmärkta bidrag och valet av organisation på kommunal och
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följningen och utvärderingen av skolplanen respektive arbetsplanen. (Se även sid 46–47.)

skolnivå. Vissa statliga regler begränsar dock fortfarande kommunernas val av medel – till exempel kan
kommunen utan tidsbegränsning bara anställa lärare
som är behöriga för sin undervisningsuppgift; de måste utarbeta, följa upp och utvärdera en skolplan; varje
skola ska ledas av en rektor och varje kommun och
skola måste årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. Detta som ett led i den kontinuerliga upp-

Deltagande målstyrning
Det här systemet beskrev Läroplanskommittén som
deltagande målstyrning. I en sådan styrform finns
ingen strikt uppdelning mellan mål och medel utan
en uppdelning mellan allmänna målformuleringar (i
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nå de nationellt formulerade målen, men också

lokala förhållanden och även väljas utifrån enskilda elevers förutsättningar och behov. Samtidigt ökar
påtagligt risken för att elever i olika kommuner och
skolor får olika utbildningsmöjligheter. Skollagens
krav på att alla elever i riket ska få tillgång till en
likvärdig utbildning kan komma att äventyras.
Det är mot hela denna bakgrund som utvärderingens roll i det nuvarande skolsystemet ska förstås.
Dagens svenska skolsystem utgör nämligen en
sammanhängande styrkedja där mål, kontroll och
åtgärder på olika nivåer måste hänga ihop som kuggarna i ett urverk, om systemet ska fungera. I Skolverkets skrift Ansvaret för Skolan (sid 107) uttrycks
saken så här:

vad det konkreta innehållet ska vara. Det är på skol-

”Den nya mål- och resultatstyrning som riksdagen

nivå man bestämmer om undervisningen ska orga-

fastställde 1991 ligger enligt utvecklingsplanen

niseras ämnesmässigt eller ämnesintegrerat, te-

fast. Även den ansvarsfördelning beslutet innebar

matiskt eller i projekt. Det viktiga är att verksamhe-

ligger fast. Varje nivå förväntas fullgöra sin del betr.

ten som helhet förverkligar läroplanens och kurs-

styrning och kontroll men förväntas också öka sina

planernas mål.”

ansträngningar för att stärka det gemensamma an-

läroplaner och kursplaner) och preciseringar på lokal nivå (i undervisningsmål).
”Målstyrningen på skolans område kännetecknas
av att målen för verksamheten är öppna, d v s de
förutsätter en lokal uttolkning. Detta kommer till
uttryck i begreppet deltagande målstyrning. I en
deltagande målstyrning med öppna mål deltar såväl den centrala som den lokala nivån i formuleringen av målen.
De nationella styrdokumenten anger vad verksamheten i skolan ska inriktas mot, d v s målen för
verksamheten. Den lokala nivån beslutar dels om

hur verksamheten i skolan ska organiseras för att

Bildning och kunskap,

svarstagandet och öka helhetssynen.

särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande

För – allt hänger ihop. En verksamhet i enlighet

Skola för bildning, SOU 1992:94

med tydliga statliga mål kräver ett tydligt ansvars-

I deltagande målstyrning har lärare och elever större
frihet men också större ansvar att själva utforma undervisningen. Detta blir möjligt också därigenom att
målen i de nationella, ämnesspecifika kursplanerna
bara är allmänt formulerade mål om ämnets kärna
och struktur. Inom ramen för dessa allmänna mål kan
sedan lärare och elever välja innehåll (stoff) samt arbetssätt. Fördelen med en sådan konstruktion är givetvis att stoff och arbetssätt bättre kan anpassas till

tagande för genomförandet i kommun och skola.
För det krävs ett konsekvent förhållningssätt, tydliga kommunala styrdokument och kompetens i
verksamheten.
För det krävs också att det finns ett fungerande samband betr. ’målstyrningens kretslopp’ nationellt, i kommunen och i den enskilda skolan. Att
utveckla kontrollsystem med den inriktningen är
ett ansvar för varje enskild nivå.”
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betraktas som den motprestation staten kräver för
den ökade friheten och för att systemet – trots decentraliseringen – ska kunna fungera.
Utvärdering är emellertid inte bara en väsentlig
del av kontrollen och styrningen av skolan utan också en viktig del i den lokala skolutvecklingen. Om
utvärderingen hanteras rätt ger den nämligen – förutom tydliga indikationer på i vilken utsträckning
nationella och lokala mål nås – också underlag för
justeringar och fortsatt utveckling av skolverksamheten. Om utvärdering saknas eller är bristfällig finns
det inte heller korrekta underlag för skolor och kommuner att vidta åtgärder vid konstaterade avvikelser
och för att skapa en framgångsrik skolutveckling.

Kontroll och styrning
både vertikalt och horisontellt
Kontroll och styrning finns inbyggda både vertikalt
och horisontellt. Skolväsendet brukar nämnas just
som exempel på ett system där kontroll och styrning
sammanfaller. Med en term lånad från kommunikationsteorin talar man ibland om återkoppling (feedback). Utan den återkoppling som utvärdering ger
fungerar inte skolsystemet. Det går i alla fall inte att
påvisa hur det fungerar.
Genom avregleringen och decentraliseringen fick
kommunerna ökad frihet att själva bestämma hur de
nationella målen för skolan skulle uppnås. Skyldigheten att utvärdera verksamheten kan därför också

27

da fallet kört ”med respekt för medmänniskor och
miljö” eller inte. Domstolarna skulle snart vara överhopade med tolkningsmål.....
För att skona domstolarna och möjliggöra en mer
systematisk bedömning av måluppfyllelsen skulle
man antagligen bli tvungen att utarbeta indikatorer på
hur en bil ska framföras när den framförs ”med respekt för medmänniskor och miljö”. (Det är faktiskt ett
liknande arbetet som just nu pågår inom den svenska
skolan. Skolverket har nämligen av regeringen fått i
uppdrag att utveckla indikatorer som belyser kvalitetsutvecklingen inom barnomsorgen, det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Inom
Skolverket finns en särskild projektgrupp som arbetar
med att ta fram sådana indikatorer.)
Eftersom livet dessutom sällan är helt svart eller
helt vitt utan ofta någonstans däremellan så skulle
man snart också behöva ta fram indikatorvärden för
olika grader av ”respekt”, till exempel 0 = avsaknad
av respekt, 1 = respekt i viss om än i begränsad utsträckning, 3 = respekt i relativt stor utsträckning 4=
full respekt. Eller, om så behövdes, ännu fler skalsteg.
Här finns det emellertid anledning att vara försiktig! Om indikatorer och indikatorvärden blir alltför
många och alltför detaljerade är man snart tillbaka i
det gamla regelsystemet igen – och det var ju inte
meningen!
En lösning på problemet skulle kunna vara att
sätta upp nationella indikatorer men överlåta åt kommunerna att komplettera dessa med lokala preciseringar. Det är trots allt bättre att själv formulera
”reglerna” än att de serveras uppifrån.

Att utvärdera i ett
mål- och resultatstyrt system
Låt oss återvända en stund till de tidigare exemplen
om trafikreglerna och användningen av månads–
pengen. Utvärdering i ett mål- och regelstyrt system
handlade ju mest om att bedöma om reglerna följs
eller inte d v s att kontrollera om man gjorde saker
och ting ”på rätt sätt”. Och om så var fallet skulle
målen nås mer eller mindre automatiskt.
Men skulle det vara möjligt att styra de svenska
bilisternas vägbeteende med mål- och resultatstyrning i stället för med mål- och regelstyrning? Vilka
konsekvenser skulle det få?
Till att börja med skulle man kunna sätta upp ett
mål att sträva efter, till exempel: ”Motorfordon ska
på allmän väg framföras med respekt för medmänniskor och miljö.”
Hur skulle man kunna bedöma om ett mål- och
resultatstyrt trafiksystem fungerar? Jo, genom att utvärdera måluppfyllelsen. Men för att kunna göra det
måste man ta reda på vilka tolkningar som bilisterna gör av målet. Det kommer då säkerligen att visa
sig att olika bilister (och kanske också motororganisationer) gör olika tolkningar av de begrepp som ingår i målformuleringen och tolkar ”med respekt för
medmänniskor och miljö” på olika sätt.
Det kommer då också att visa sig att de bedömningsinstrument som finns i ett mål- och regelstyrt
system (polispatruller) inte längre räcker, eftersom
det genast skulle uppstå tolkningstvister bland polispatruller och bilister om en enskild bilist i det enskil28

Låt oss också pröva vad ett ”systemskifte” skulle
innebära för månadspengen. I det mål- och regelstyrda systemet kunde barnen styras genom instruktioner om vad de fick eller inte fick köpa för månadspengen. Det var också möjlig att styra användningen
genom resursstyrning (anslagsstyrning) till exempel
genom att bestämma att olika belopp maximerades
för olika användningsområden.
I ett mål- och resultatstyrt system skulle vi självfallet kunna styra användningen bara genom att formulera en allmän inriktning, till exempel: ”En sund
själ i en sund kropp.” Tolkningen av detta kunde
överlåtas åt barnen själva. Konsekvensen skulle antagligen bli att barnen intensivt började fundera på
vad som avsågs med ”en sund själ i en sund kropp”:
Går det att förena inköp av godis med detta eller
inte? Får man köpa Stålmannen eller måste man köpa
Bamse?
Sannolikt skulle barnen också komma fram till
olika tolkningar – för såvitt de inte går samman och
enas om vissa gemensamma tolkningar.
Självfallet skulle man också – i likhet med dagens
skolsystem – kunna förstärka mål- och resultatstyrningen av månadspengen med informativ styrning, vilket skulle innebära att man låter barnen använda månadspengen relativt fritt men informerar dem samtidigt regelbundet om vådorna och de skadliga konsekvenserna av vissa inköp, samt nyttan och de hälsobringande effekterna av andra.

som man lätt kan se, betydligt svårare än i ett måloch regelstyrt system.
Det beror dels på att man måste kartlägga de olika uttolkningarna av målet, dels måste man använda
fler datainsamlingsmetoder för att få underlag för en
så korrekt och allsidig bedömning som möjligt. Samtidigt kan man lätt se att det mål- och resultatstyrda
systemet i sig kan bidra till att utveckla goda egenskaper – självständigt tänkande, förmåga att ta eget
ansvar och sannolikt också förmåga att samarbeta
samt – inte minst viktigt – insikter i fördelarna med
att samarbeta.
I Skolverkets Programplan för Utvärdering sammanfattas skillnaderna mellan de olika styrsystemen
på följande sätt (sid 144–145):
”Även i det tidigare styrsystemet var målen (och
de värden de kodifierade) överordnade reglerna. I
ett förvaltningsperspektiv utgjorde reglerna snarast instrument för styrning mot målen. Om reglerna – som anvisningar och dekret – följdes skulle
målen nås. Det fanns (i varje fall föreställningar
om) en ’direkt raka-rörs-relation’ mellan mål och
verksamhet i skolan. Med andra ord var det fråga
om den styrkedja (eller maskinmodell) som det talas om i kapitel 1. Utvärdering utgjorde snarast
uppföljning av att reglerna följdes och innebar
främst att ta reda på om ’verksamheten gjorde rätt
saker’. Om så skedde skulle rimligen avsedda resultat nås. Det betyder att målstyrning var det
grundläggande styrbegreppet även tidigare. Mål-

Svårare att utvärdera

ens ställning är med andra ord i princip densamma

Utvärdering i ett mål- och resultatstyrt system blir,

idag som tidigare även om den i retoriken är mera
29

kontrollera likvärdigheten och kvaliteten i ett system med ökad lokal frihet. Det förklarande momentet i utvärdering lyfts också tydligare fram. Styrning och särskilt informativ styrning kräver nämligen kunskap inte bara om resultat utan också om
förutsättningar och processer.
På lokal nivå blir utvärderingens främsta uppgift
att bedöma måluppfyllelse och därmed tillhandahålla
sakligt underlag för beslut om organisation, resurser,
personal och skolutveckling. Till skillnad från uppföljning ska utvärderingen helst också ge förståelse för
hur den lokala skolverksamheten fungerar, varför
avvikelser från beslutade mål, planer och åtgärder
inträffar och – inte minst – hur man ska komma tillrätta med dessa avvikelser.

central. Men de uttolkningar och handlingsdirektiv
som tidigare uttrycktes genom centralt givna regler, är en uppgift för verksamheten och dess företrädare att själva ansvara för. Att växla målen till
verksamhet i klassrum eller till förutsättningarna
för verksamheten blir en alla verksamhetsansvarigas uppgift och inte bara en uppgift för ett mindre
antal centralt placerade experter inom dåvarande
SÖ eller inom det ansvariga departementet.”

Direkt eller indirekt målstyrning
Politiskt styrning av ett utbildningsväsen är alltid en
målstyrning men målstyrningen kan vara direkt eller
indirekt. Indirekt målstyrning innebär ett detaljerat
regelsystem där kontrollen av verksamheten mest
inriktas mot efterlevnad av regler.
Vid direkt målstyrning däremot styr målen verksamheten genom att de ger de ”etiska regler” som är
styrande (jämför de fingerade målen för trafiken eller
för månadspengen ovan). Målen verkar direkt och
aktivt som grund för beslut om hur resurser ska fördelas och vilka metoder som ska användas för att nå
målen. Samtidigt blir konflikter kring mål och måltolkning också fler och tydligare.
I det nuvarande skolsystemet har utvärdering således en helt annan roll än i tidigare system. I det
tidigare systemet sökte staten garantera att de nationella målen uppfylldes med hjälp av regler och
öronmärkta statsbidrag. I det nuvarande systemet har
staten avhänt sig möjligheten att styra med precisa
regler och öronmärkta resurser. På nationell nivå
blir utvärderingens uppgift därför framför allt att
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Vad innebär det att utvärdera skolan?

H

ittills har vi i denna skrift med avsikt undvikit att definiera begreppet utvärdering
eller att avgränsa det gentemot andra närbesläktade begrepp. Det beror på att en korrekt och
ändamålsenlig definition av utvärdering måste göras
mot den historiska bakgrund som finns tidigare i
skriften och utifrån den funktion den har i dagens
skolsystem.
En definition i början av skriften skulle dessutom
ha begränsat möjligheterna att beskriva de olika
innebörder begreppet haft under skilda perioder av
den svenska skolans historia.
Att avgränsa utvärdering gentemot andra närbesläktade aktiviteter, till exempel uppföljning, tillsyn,
forskning och utveckling är också viktigt att göra
därför att:

l

l

l

l
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Många skolor och kommuner blandar ihop just
utvärdering och uppföljning.
Många så kallade utvärderingsaktiviteter visar sig
vid närmare granskning mer likna uppföljning eller utveckling.
Otydliga avgränsningar av dessa begrepp kan
vara en av flera orsaker till varför många skolor
och kommuner inte i tillräcklig utsträckning ägnar sig åt just utvärdering. Ett sätt att öka omfattningen av det lokala utvärderingsarbetet är därför
att förtydliga begreppen.
Skolor och kommuner ska enligt lag utvärdera –
och inte endast följa upp eller utveckla skolverksamheten. De borde då rimligen ha rätt att kräva
att de får veta vad som avses med utvärdering och
vad som skiljer utvärdering från till exempel
uppföljning och utveckling.

UTVÄRDERING – DEFINITION
OCH AVGRÄNSNING

eller från det ursvenska prefixet ut med betydelsen
fullt ut eller noggrann som påträffas i ord som exempelvis uttråkad, utdömd, utschasad, utstuderad och
liknande.
Utvärdering betyder, enligt Evert Vedung, sålunda en värdering som sker fullt ut eller efter en noggrann bedömning. Det som värderas är i regel processer eller resultat som tänks vara en följd av sociala
förändringar d v s åtgärder, program, reformer och
liknande. Han fortsätter:

Själva företeelsen utvärdering har funnits i en eller
annan form så länge det har funnits skola och undervisning. Låt vara att den i början oftast hade ett begränsat tillämpningsområde – kontroll av elevers
kunskaper och färdigheter. Innehållet i utvärdering
har med tiden vidgats allt mer till att, från och med
1970-talet ungefär, också omfatta själva skolverksamheten, d v s förutsättningar, process och resultat.

”Denna bestämning av bastermen ’utvärdering’
kan sedan kompletteras med ytterligare villkor. En

Semantisk magnet

möjlighet är att inskränka tillämpningsområdet, ut-

Första gången ordet utvärdering används i en svensk
statlig författning är så sent som 1966. Förordningen
om kontroll över tillverkningen av krigsmaterial m m
innehåller frasen ”utvärdering av flygfotografier”.
Redan 1991 hävdade Evert Vedung i boken Utvärdering i politik och förvaltning att utvärdering var en ”semantisk magnet” som fått beteckna snart sagt varje
tankeansträngning i den offentliga sektorn:

värderingens objekt. Eftersom noggrann efter-

”Utvärdering täcker allt från samhällsexperiment

re avgränsningar. Slutligen görs utvärdering för vis-

som kostar flera miljoner kronor till tvåtimmars

sa syften, vilket också skulle kunna användas för

platsbesök. Vi hävdar emellertid, envetet och kon-

demarkationsändamål.”

handsbedömning förutsätter kriterier utifrån vilka
bedömningen sker skulle vi kunna avgränsa utvärderingsbegreppet med avseende på dessa kriterier. Att utvärdering är noggrann bedömning innebär vidare att den måste ske enligt vissa regler
som garanterar att den håller en viss kvalitet. Denna kvalitetsaspekt har brukats för att göra ytterliga-

sekvent, att utvärdering innebär studium av resul-

Pedagogisk utvärdering

taten av i förfluten tid införda åtgärder. En utvärde-

I sin avhandling Att utvärdera – mot vad? tar Ove
Karlsson bland annat upp begreppet pedagogisk utvärdering. Denna form av utvärdering skiljer sig enligt
honom från till exempel ekonomisk utvärdering genom att den arbetar med mål, kriterier och begrepp
från pedagogisk teori och verksamhet. I detta sam-

ring syftar till att ge underlag för det i nuet eller
den närmaste framtiden aktuella beslutsfattandet.
Att utvärdera innebär att systematiskt lära av erfarenheterna.”

Han hävdar också att prefixet ”ut” antingen kan härledas från engelskan och motsvara e:t i evaluation
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manhang citerar han också Sigbrit Franke-Wikbergs
och Ulf P Lundgrens – numera klassiska – definition
av pedagogisk utvärdering:
”Pedagogisk utvärdering är att värdera och uttala

I artikeln Från utvärdering till kvalitetssäkring – en
kritisk granskning av utvecklingen inom utvärderingsfältet
(Socialstyrelsen, rapport 1997:23) skriver samme
Ove Karlsson:

sig om resultatet av ett program för uppfostran el-

”Samtidigt som det finns olika varianter av utvärde-

ler undervisning.”

ring så finns det en bred konsensus kring begrep33

Kommentarer och förtydliganden

pets grundidé. (...) Även om olika utvärderingsforskare lägger olika tyngdpunkt på vilka moment som

Särskilt utvalda delar
Uttrycket markerar att utvärdering aldrig kan innebära en fullständigt granskning och värdering av hela
skolverksamheten utan alltid innebär ett urval av
något slag. Det är naturligtvis orimligt att tro att
man, på nationell nivå, skulle kunna utvärdera skolverksamheten i någon slags total bemärkelse. Det
handlar om en verksamhet som dagligen berör över
en miljon elever och över 200 000 lärare, för att inte
tala om alla föräldrar och andra intressenter. Inte
heller i en enskild kommun är det möjligt att utvärdera all skolverksamhet, ja, inte ens på en enda skola
är det möjlig att utvärdera allt som sker.
Däremot är det naturligtvis möjligt att genom att
granska och bedömda några få, särskilt utvalda delar,
få en djupare inblick i hur verksamheten i stort fun–
gerar och framför allt i de delar som man är särskilt
intresserad av att få veta mer om.
Uttrycket ”särskilt utvalda delar” vill också markera att utvärdering nästan alltid startar som en följd
av ett – mer eller mindre tydligt formulerat – uppdrag.
De delar av den kommunala skolverksamheten
som särskilt väljs ut för utvärdering (utvärderingens
objekt) kan återfinnas inom en eller flera områden:
l Elever och ämnen (till exempel några elevers
kunskaper i matematik, några enskilda elevers
personliga utveckling).
l Klassrum (till exempel nya arbetsformer, pedagogiska konsekvenserna av ändrade gruppstorlekar).

är det viktigaste i utvärdering, så är en gemensam
nämnare att utvärdering inte enbart ska beskriva,
kartlägga eller mäta. Utvärdering ska också vara
kritiskt granskande och uttrycka ett värdeomdöme
i förhållande till uttalade kriterier.”

Skolverkets definition
En definition som ska kunna vara användbar i skolors och kommuners utvärderingsarbete måste därför
förena de egenskaper som i litteraturen utpekas som
särskilt viktiga (det granskande förhållningssättet,
systematiken, att värderingen sker i förhållande till
vissa kriterier) med de egenskaper som är nödvändiga för att utvärdering ska fungera som tänkt i dagens
svenska skolsystem.
Skolverkets definition av utvärdering är:
Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska och
värdera särskilt utvalda delar gentemot överenskomna
kriterier.
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Vidare ska granskningen – alltså både analysen
och syntesen – göras utifrån den aktuella utvärderingens speciella utgångspunkter, syfte, avgränsningar och värdekriterier.
I ordet granska ligger också att datainsamlingen
ska vara systematisk och väldokumenterad. Evert Vedung
skriver i sin bok Utvärdering i politik och förvaltning:

Skolenheter (till exempel slopandet av stadieindelningen, datorisering, det allmänna skolklimatet).
l Kommunen (till exempel organisatoriska förändringar, budgetnedskärningar, budgettillskott).
Uttrycket ”särskilt utvalda delar” betonar dessutom
att det i allmänhet föreligger särskilda skäl till att
just dessa delar av skolverksamheten väljs ut för utvärdering. Sådana särskilda skäl kan exempelvis
vara:
l ett kommunalpolitiskt beslut,
l signaler från nationellt/lokalt uppföljnings- eller
tillsynsarbete,
l särskilda krav från elever och/eller föräldrar,
l särskild uppmärksamhet i massmedia,
l ett uppdrag från skolans styrelse, kollegium, rektor eller
l ett arbetslags uppfattning om att det finns något
problem.
l

”Jag har definierat utvärdering som noggrann efterhandsbedömning av vad den offentliga sektorn
gör. ’Noggrann’ betyder att efterhandsgranskningen måste hålla en viss kvalitet för att kunna godtas
som en utvärdering. Som ett minimum menar jag
att utvärdering måste innefatta systematisk datainsamling och konsekvent tillämpning av värdekriterier.”

Att granskningen är väldokumenterad betyder också
att den ska vara skriftlig, audiovisuell eller digital. Detta kan tyckas vara en självklarhet men är det inte alltid i verkligheten.
Kravet på skriftlighet kan ses som en konsekvens
av ett allmänt demokratisk krav – att data som ligger till grund för en utvärdering som i förlängningen
kan leda till betydande förändringar av en verksamhet måste kunna vara tillgängliga för andra än dem
som samlat in och/eller värderat dem. Därför är uppgifter som förmedlas muntligen alltid utom räckhåll
för demokratisk kontroll.
Dokumentation innebär också – lokalt eller nationellt – att diskussioner om utveckling eller förändringar av skolan kan ta avstamp i en gemensam
bild av verkligheten. Det är ju inte helt ovanligt att
vi tror att vi har en gemensam bild. Men det är först

Granska
Med ”granska” menas här att utvärderingen inte bara
ska beskriva de utvalda delarna av skolverksamheten
utan också analysera (plocka isär) och göra en syntes
(sätta ihop) delarna igen. Utvärderingen ska dessutom vara kritisk, d v s ta hänsyn till att verkligheten
inte alltid är sådan den ser ut att vara. I den meningen ska utvärdering vara förutsättningslös. Den utgår
inte endast från den dagliga erfarenhet (empiri) som
säger att vi vet eller tror oss veta något utan söker
mer påtagliga och systematiska belägg för hur saker
och ting förhåller sig.
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när bilden dokumenteras och blir synlig som vi
tvingas förhålla oss till den.
Värdera
Att en verksamhet analyseras, granskas, kartläggs,
undersöks eller utreds innebär inte automatiskt att
det handlar om utvärdering. För att man ska kunna
rubricera aktiviteten som utvärdering krävs också att
resultatet värderas. Detta är själva kärnan i all utvärdering.
Denna värdering får dock inte göras hur som
helst – då handlar det inte om utvärdering utan om
personligt tyckande. För att det ska bli en riktig utvärdering krävs att denna värdering sker gentemot kriterier av något slag. (Andra beteckningar på kriterier
är bedömningsgrunder, tolkningsbas eller värderingsbas. Deras huvudsakliga funktion är dock densamma: att vara måttstock för värdering.) Sådana kriterier måste dessutom alltid vara relaterade till de
speciella utgångspunkter, syfte och avgränsningar
som gäller för den aktuella utvärderingen.
För utvärdering av skolväsendet är de viktigaste
bedömningsgrunderna:
För utvärdering på nationell nivå
l

l
l
l
l

Värdegrundmål (i skollag, förordningar och läroplaner).
Läro- och kursplanemål.
Betygskriterier.
Resultat från nationella/internationella utvärderingar.
Resultat från andra verksamheter (till exempel
sjukhus eller företag).
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l

l

Kriterier som fastställs av beställaren/uppdragsgivaren (till exempel regeringen).
Särskilda projektmål (till exempel förväntade resultat av ett visst projekt eller en viss försöksverksamhet).

För utvärdering på kommunal nivå

Utöver kriterierna för nationell nivå (ovan) tillkommer här:
l Mål i skolplanen.
l Resultat från nationella/internationella utvärderingar.
l Resultat från andra verksamheter (till exempel
sjukhus eller företag).
l Kriterier som fastställs av beställaren/uppdragsgivaren (till exempel kommunfullmäktige).
l Resultat från tidigare, liknande utvärderingar i
samma eller i andra kommuner.
l Särskilda projektmål (till exempel förväntade resultat av ett visst projekt eller en viss försöksverksamhet).
l Dokumenterade krav, önskemål eller förväntningar
från särskilda grupper (till exempel föräldrar, elever, Hem och Skola-föreningar, idrottssällskap).
För utvärdering på skolnivå

Utöver kriterierna för kommunal nivå (ovan) tillkommer här:
l Mål i skolans arbetsplan.
l Ämnes- och undervisningsmål.
l Resultat från tidigare, liknande utvärderingar i
samma eller i andra skolor.
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är ett tydligt exempel på att det som skiljer utvärdering från allmänt tyckande är att bedömningsgrunderna är överenskomna (synliga, kända).
Överenskomna kan också betyda att kriterierna i
ett speciellt sammanhang är självklara och därför
underförstådda. Ett exempel ur vardagslivet får illustrera detta.
Om man blir bjuden på ett cocktailparty har man
enligt svensk praxis förvisso ingen rätt att förvänta
sig att få middag. Man kan alltså inte göra en negativ
bedömning av cocktailpartyt i fråga bara för att man
inte fick middag. Ett sådant kriterium skulle i detta
speciella sammanhanget inte vara ”överenskommet”
(relevant).
Vad en utvärdering har för syften ingår ofta i definitioner av utvärdering men är nog ett överflödigt
påpekande i definitionen ovan, eftersom den utvärdering det här handlar om – skolverksamhet – egentligen bara kan ha två syften: kontroll eller främjande.
(Enligt Evert Vedung finns det också ett tredje syfte:
upplysning genom kunskapsutveckling. Men han
menar att detta syfte lika gärna kan betraktas som
sekundärt eller som en bieffekt till kontroll och
främjande.)
Dessutom skulle ett sådant tillägg kunna vara vilseledande, eftersom faktiskt existerande utvärderingar ibland kan ha andra, mer eller mindre dolda syften. (En upplysande och samtidigt roande genomgång
av utvärderingars dolda syften finns i Hur används
utvärderingar av Rolf Lind.)

Överenskomna kriterier
Att kriterierna är ”överenskomna” innebär att bedömningsgrunderna ska vara kända och erkända av
både uppdragsgivare och av den/de personer som
genomför utvärderingen – till exempel genom att de
har fastställts av riksdag och regering, Skolverket,
kommunfullmäktige, barn- och ungdomsnämnd eller
rektor; eller formulerats i en projekt- eller utvecklingsplan, i ett arbets- eller uppdragskontrakt och liknande.
Överenskomna innebär också att bedömningsgrunderna ska vara synliga (redovisade) i utvärderingens samtliga arbetsfaser: planering, genomförande
och – inte minst – i den slutgiltiga redovisningen
(rapporten).
Om inte bedömningsgrunderna är synliga (redovisade) i utvärderingens olika arbetsfaser, är det
praktiskt taget omöjligt att veta hur insamlade data
har granskats och värderats. En av anledningarna till
att attitydskalor av olika slag (till exempel ATU-skalor, Likert-skalor) som man ofta finner på många hotellrum och i service- och kundenkäter nästan alltid
har så lågt informationsvärde är just därför att de svarandes bedömningsgrunder inte är synliga (redovisade) eller kända.
Den som ska tolka en service- eller kundenkät
kan rimligtvis inte känna till våra individuella erfarenheter och förväntningar och därmed våra bedömningsgrunder. Att Bill Gates, Madonna eller Michael
Jackson skulle bedöma ett hotells standard utifrån
andra kriterier än de flesta av oss vanliga dödliga är
mycket sannolikt. Användningen av sådana formulär
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UPPFÖLJNING
– UTVÄRDERING

Det ligger därför ett stort värde i att hålla isär
dessa båda begrepp. De representerar nämligen två
olika sätt att skaffa information och kunskaper om
skolverksamheten och har två olika funktioner i dagens skolsystem.
I Programplan för Utvärdering 1994 beskrivs uppföljning så här:

I dagligt tal används utvärdering och uppföljning
nästan som synonymer. Denna olyckliga sammanblandning av begreppen leder bland annat till att
många så kallade utvärderingar vid närmare granskning visar sig mer likna det vi här kallar uppföljning.
En allvarlig konsekvens av att man tror att man
utvärderar, när man i själva verket följer upp, är att
det inte med säkerhet går att bedöma (värdera) verksamheten, eftersom uppföljning – till skillnad från
utvärdering – inte bedömer (värderar).

”Uppföljning är att studera förverkligandet av fattade beslut. Dessa kan komma till uttryck i lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner. De kan också
ha formen av beslut om särskilda insatser för att
främja någon bestämd del av skolans verksamhet.
Uppföljning sker över tid och innebär därmed en
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Den främsta skillnaden mellan uppföljning och utvärdering ligger dock i det värderande inslaget – det
som tycks vara själva kärnan i utvärdering. Värdering
ingår nämligen normalt inte i uppföljning. När en
bedömning eller värdering av utvalda delar av skolverksamheten görs utifrån insamlade uppföljningsdata är man inne på utvärderingens domäner. Det finns
dock vissa värderande inslag också i uppföljning, till
exempel när man väljer ut variabler. Variablerna
väljs ofta ut i relation till mål eller efter andra särskilda kriterier. Men de data som samlas in värderas
normalt inte gentemot dessa mål och kriterier.
Tanken med både uppföljning och utvärdering är
att förstå de delar av skolverksamheten som man
samlar in data för. Skillnaden ligger i att utvärdering
syftar till en djupare förståelse av enskilda fenomen,
aspekter eller situationer medan uppföljning vanligen
vill bidra till en bredare kännedom om generella fenomen – trender, tendenser, översikter och liknande.
Uppföljning görs i regel löpande enligt fasta rutiner – man samlar in väl definierade data för betyg,
provresultat, frånvaro m m. Utfallet jämförs med
budget, planer, förväntat utfall och liknande. Avvikelser, förändringar och trender registreras.
Att värderingen är det främsta kännetecknet för
skillnaden mellan uppföljning och utvärdering framgår också av Skolverkets skrift Ansvaret för skolan (sid
51–52). Enligt denna skrift övergår uppföljning i utvärdering när just värdering förs in i bilden:

fortlöpande beskrivning av skolverksamheten och
dess grundläggande förutsättningar och funktioner. Valet av vad som beskrivs bestäms av de beslut
som fattats om verksamhetens mål och inriktning
och om förutsättningarna för deras förverkligande.
Över tid kommer uppföljning därmed att innebära
en kontinuerlig registrering av avvikelser och förändringar i verksamheten samt i dess resultat och
förutsättningar. I viss mening är beskrivningarna
neutrala, d v s så snart kategorier och variabler har
fastställts skall beskrivningarna göras så långt möjligt värderingsfritt.”

De viktigaste skillnaderna mellan uppföljning och
utvärdering är:
Uppföljning
l
l

l

l

l

vill ge en samlad, översiktlig bild av skolsektorn,
vill ge saklig, värderingsfri, partipolitiskt neutral information,
innebär regelbunden och fortlöpande insamling av information,
informationen är mest kvantitativ (sifferuppgifter, nyckeltal och liknande),
innebär oftast totalundersökningar (när urval
sker är det viktigt att det är representativt).

Utvärdering
l

l

l

syftar till en djupare analys/förståelse (än vad
uppföljning gör),
innebär en granskning och värdering av särskilt utvalda områden,
sker vid särskilda tillfällen, oftast på uppdrag
av någon.

”Enkäter kan naturligtvis ge viktig information. De
bör dock betraktas som en form av uppföljning
som kan kompletteras med analys och värdering
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och därmed bli en del av utvärderingen. Att utifrån

som ges ett begrepp som tillsyn måste understrykas

enbart enkäter bedöma vad skolan åstadkommer

att Skolverket ägnar betydande resurser åt uppfölj-

är emellertid riskabelt. För det behövs mer nyanse-

ning och utvärdering som i andra myndigheter ofta

rade och djupgående analyser än vad som är möj-

går under begreppet tillsyn. (...)

ligt i enkätform.”

Den tillsyn som Skolverket bedriver kommer
nu att kompletteras av den kvalitetsbedömning
som avses ske genom statliga utbildningsinspek-

TILLSYN – UTVÄRDERING

törer knutna till Skolverket. Utbildningens kvalitet

Inom den offentliga sektorn används flera mer eller
mindre synonyma begrepp om de insatser som görs
för att analysera och bedöma en verksamhet och dess
resultat. Bland annat har Riksrevisionsverket i en
kartläggning av begreppet tillsyn (RRV 1996:10) konstaterat att tillsynen på många håll delvis ersatts av
framför allt utvärdering. Inom skolans område sker
ibland också en sammanblandning av utvärdering
och tillsyn.
I regeringens utvecklingsplan för förskola, skola
och vuxenutbildning (1996/97:112) står det bland
annat följande om tillsyn:

och likvärdighet kommer dessutom att vara angelägna områden inom såväl uppföljnings- som utvärderingsprogrammet. Genom rapporter både från
dessa program, från tillsynsarbetet och från inspektörernas bedömningar kommer utbildningars kvalitet att kunna bli väl belysta.”

Utvärdering och tillsyn har med andra ord flera saker gemensamt – de är båda viktiga inslag i kvalitetsbedömningen av den svenska skolan, de har båda ett
granskande och kritiskt förhållningssätt, båda värderar särskilt utvalda delar av skolverksamheten gentemot överenskomna kriterier, granskningen är systematisk och dokumenteras – för att nu nämna de viktigaste likheterna.
Det kan därför ibland vara svårt – och kanske heller
inte alltid nödvändigt – att dra en skarp gräns mellan
dessa båda aktiviteter. Den främsta skillnaden ligger
dock i syfte och inriktning: utvärdering syftar vanligen till
en djupare förståelse av sammanhang än vad tillsyn gör, har
alltså lite mer av forskande och utforskande ambitioner än vad
tillsyn har. I utvärdering ligger tyngdpunkten tydligare
på främjande och utveckling (måluppfyllelse) medan
tillsynen har sin tyngdpunkt i granskning och kontroll
(efterlevnad av bestämmelser).

”Tillsyn är en betydelsefull del av en central förvaltningsmyndighets uppgifter. Det behövs en bred
och aktiv tillsyn inriktad på elevernas rätt till en likvärdig och kvalitativt god utbildning. (...) Begreppet
tillsyn är svårdefinierat och används med olika innebörd av olika myndigheter. Uppfattningarna om vilka
förväntningar som kan och bör ställas på Skolverkets tillsyn har därför varierat. Skolverket har definierat sin tillsynsverksamhet som kontroll av att
skolhuvudmännen följer nationella lagar och förordningar. Detta har av många uppfattats som en alltför
snäv tolkning. Med tanke på den olikartade tolkning
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FORSKNING – UTVÄRDERING

lämpa rent vetenskapliga metoder har man god hjälp
av den stringens och tydlighet som gäller i det ve-

Bland skol- och kommunfolk finns ibland ett motstånd mot utvärdering som bottnar i en överdriven
rädsla för att utvärdering måste vara vetenskaplig.
Man menar då oftast att utvärdering måste utgå från
vetenskapliga teorier och frågeställningar och att utvärderingen måste använda sig av en vetenskaplig
metodik.
För att komma till rätta med sådana farhågor är
det viktigt att avdramatisera utvärdering. Det är visserligen sant att (god) utvärdering kännetecknas av
systematik, noggrannhet och klart redovisade utgångspunkter och i dessa avseenden liknar (god)
forskning. Men den utvärderingsforskning som bedrivs vid universitet och högskolor är i regel betydligt mer omfattande och ambitiös än den utvärdering
som kommuner och skolor har möjlighet att ägna sig
åt.
Skolverkets skrift Ansvaret för skolan (sid 55) skriver så här om utvärdering och forskning:

tenskapliga arbetet. Att utveckla personalens kompetens inom detta område är därför en viktig kommunal angelägenhet.”

Utvärdering kan självfallet, liksom forskning, också
ha en starkt teori-anknytning – även om det inte är
ett krav – och vara mycket systematiskt och ambitiöst upplagd.
Forskning har dock ett annat syfte och andra utgångspunkter än utvärdering.
Forskning syftar i regel till en mera långsiktig
kunskapsuppbyggnad och forskningsresultat behöver
inte alls vara underlag för eller leda till förändring
(och gör det för övrigt sällan). Utvärdering däremot
är vanligen åtgärds- och handlingsinriktad och är
tänkt att förändra (även om det inte alltid resulterar i
några förändringar).
Den främsta skillnaden mellan utvärdering och
forskning ligger dock i att utvärdering alltid innehåller (ska innehålla) en bedömning eller värdering av
något slag, vilket (god) forskning helst inte ska göra.
Forskningsaktiviteter mynnar oftast ut i förklaringar, slutsatser, hypoteser eller teorier, men mycket
sällan i värderande omdömen. (En ingående diskussion av förhållandet mellan utvärdering och forskning finns i Utvärderingsforskning – till vilken nytta? av
Rolf Lander. Inte heller Evert Vedung anser att utvärdering ska definieras som forskning. I boken Utvärdering och politik i förvaltning skriver han att utvärdering kan vara, men bör inte per definition, vara
forskning.)

”Ordet utvärdering har för många en vetenskaplig
klang. Extern utvärdering av vetenskaplig karaktär
kan naturligtvis också vara en viktig del i en kommuns utvärdering av kvaliteten i skolverksamheten. Särskilt intressant kan det vara att göra sådana
studier av ett avgränsat område under en längre tid
s. k. longitudinella studier. De ger kommunen ett
kvalificerat underlag för bedömning av hur kvaliteten inom området utvecklas. (...) Att medverka i
utvärderingen är emellertid ett ansvar för alla som är
verksamma i skolan. Även om man då inte kan til42

UTVECKLING – UTVÄRDERING

Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaden
mellan utvärdering och forskning framför allt ligger
i att utvärdering:
l inte behöver utgå ifrån vetenskapliga teorier,
l granskar och värderar data gentemot överenskomna kriterier,
l är åtgärds- och handlingsinriktad samt
l har en identifierbar uppdragsgivare eller mottagare. (Forskningens uppdragsgivare kan dock mycket
väl vara en teori, en forskningsmiljö eller liknande.)

Mellan utvärdering och utveckling är det ibland särskilt svårt att dra en tydlig gräns, i synnerhet som
utvärdering ofta ingår som ett särskilt arbetsmoment
i pedagogiskt utvecklingsarbete. Låt oss titta närmare
på tre relationer mellan utvärdering och utveckling:
l utvärdering av utveckling,
l utvärdering för utveckling,
l utvärdering som utveckling.
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Utvärdering av utveckling
Denna form av utvärdering innebär att man utvärderar en verksamhet utan ansvar för framtida, eventuella förändringar av verksamheten. Utvärderingen har en rent granskande och värderande funktion. Sådana utvärderingar görs vanligen av någon
som är mer intresserad av resultatet av bedömningen i sig än vad som händer med verksamheten
efteråt. Denna typ av utvärdering kan också ingå
som en fas i ett utvecklingsarbete, när man (först)
behöver samla information om den aktuella verksamheten, innan man kan ta ställning till lämpliga
förändringar.

Exempel på de olika varianterna
Exempel på utvärdering som utveckling hittar man
ofta inom barnomsorgen. I boken Kvalitetssäkra förskolan beskrivs hur 20 föreståndare inom barnomsorgen under en fortbildningsdag fick svara på frågor
om vad syftet med den egna förskolans utvärdering
var, hur utvärderingar genomfördes och av vem. De
flesta av föreståndarna beskrev utvärdering på sätt
som påminner om den tredje varianten ovan, bara en
eller två av dem på sätt som påminner om de andra
två varianterna. Författarna kommenterar resultaten
så här:
”Utvärdering innebär per definition att i efterhand

Utvärdering för utveckling
Denna form av utvärdering innebär att man använder
utvärderingen för att ge goda råd eller för att verksamhetsföreträdarna ska kunna spegla sig i resultaten
av utvärderingen och därigenom vinna kunskap som
kan utveckla verksamheten.

värdera och uttala sig om ett program eller moment inom en verksamhet. Därefter kan den gjorda utvärderingen tjäna som underlag för att utveckla och förbättra verksamheten. En sådan förklaring angav endast två av föreståndarna. Övriga
föreståndare menade säkerligen likadant, men deras egna svar klargjorde inte det. Detta understry-

Utvärdering som utveckling
Denna form av utvärdering innebär att utvärderingen
är en inbyggd del av själva utvecklingsarbetet och
följaktligen svår att urskilja som en egen, separat
aktivitet. Denna form av utvärdering påminner något
om det som brukar kallas aktionsforskning. Utvärderingen görs fortlöpande eller mera spontant av deltagarna själva. Det primära är inte att inhämta kunskap
om verksamheten utan att så snabbt som möjligt
åstadkomma förändring eller utveckling.

ker vikten av att söka sig fram till begrepp, vars
innebörder är gemensamma för förskolans personal.”

Av de undersökningar som bland annat Skolverket
genomfört framgår att det framför allt är utvärdering
av och för utveckling som förekommer minst och är
svagast utvecklade i kommunernas egenkontroll. Det
är följaktligen främst dessa varianter som den här
skriftserien ska stödja och förstärka.
Varianterna utvärdering av och för utveckling
svarar väl mot de syften och funktioner som utvär44

för snabbt pröva lösningar utan att ha tillräcklig analyserat problemet – få allvarliga konsekvenser.
Konsekvenser som skulle kunna undvikas om man
i större utsträckning än i dag byggde skolutveckling
på resultat från utvärderingar enligt varianten utvärdering av eller utvärdering för utveckling.

dering är tänkt att ha i det nya mål- och resultatstyrda skolsystemet. Varianten utvärdering som utveckling är däremot mer problematisk. Den kan nämligen innebära att utveckling och förändring sker
utifrån ett bristfälligt beslutsunderlag. Det är därför
tveksamt om aktiviteter enligt den sistnämnda varianten verkligen bör räknas till utvärdering. En
mer korrekt benämning vore kanske utveckling med
inslag av reflektion och analys.

ANNAN UPPGIFTSINSAMLING
– UTVÄRDERING

Ha inte för bråttom

Ibland kan man höra folk påstå att de har utvärderat,
när det de gjort mer liknar en undersökning, en utredning eller en kartläggning. Vari ligger då skillnaden ?
Skillnaden består framför allt i att utredningar,
undersökningar och kartläggningar oftast saknar det
för utvärdering mest karakteristiska kännetecknen –
granskning och värdering gentemot överenskomna kriterier.
Dessutom saknas ofta också tydligt formulerade
syften och utgångspunkter. Sådana aktiviteter påminner därför mer om uppföljning än om utvärdering.
Ibland kan man till och med få höra att en spontan muntlig utfrågning eller en liten enkät till föräldrar
eller elever betecknas som utvärdering. Vad det snarare handlar om i dessa fall är mer eller mindre spontana åsikts- och opinionspejlingar, eftersom beskrivning
av syfte, utgångspunkter och bedömningsgrunder i
regel saknas.
Men också när mer ambitiösa datainsamlingsmetoder som exempelvis intervjuer, observationer och
dokumentanalyser används kan de för utvärdering
karakteristiska inslagen saknas. I Skolverkets skrift

Att utvärdering och utveckling i det dagliga skolarbetet ofta sammanblandas kan på sikt missgynna skolans utveckling, bland annat därför att det är nödvändigt att först kunna förstå och bedöma en verksamhet
(utvärdering) innan man kan fatta beslut om lämpliga
åtgärder eller förändringar (utveckling).
Ibland har vi för bråttom – vi tror att vi vet var
problemet ligger och vill därför inte förlora tid på
att ställa diagnoser utan snabbt göra något åt saken.
Vi ser också ibland saker och ting ur olika, för
oss själva kanske inte alltid medvetna perspektiv,
vilket kan skapa förvirring om vad det verkliga problemet är. Ett exempel från livet utanför skolan får
illustrera detta.
Om någon har ont i huvudet är dietisten kanske
benägen att i första hand tro att det beror på vitaminbrist, stressforskaren på för mycket stress, tandläkaren på gnisslande tänder om nätterna, logopeden på
ledvärk o s v.
I en verksamhet som berör så många människor
som i skolan kan det här förhållningssättet – att allt45

tet och likvärdighet inte hade utvärderats i tillräcklig utsträckning. (Mer om detta finns i Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och
likvärdighet, Regeringens skrivelse 1996/97:112.
Andra nyheter som tillkom i kvalitetsfrämande/
kontrollerande syfte – och som inte behandlas i
denna skrift – var bland annat statliga utbildningsinspektörer och utvecklandet av kvalitetsindikatorer.) I förordningen (SFS 1997: 702) heter det:

Ansvaret för skolan (sid 55) kommenteras sådana fall:
”Ibland måste man kanske också tillgripa metoder
som inte innehåller något måttstock alls. Det kan
gälla t ex intervjuer, observationer eller dokumentgranskning och olika former av friare skriftlig redovisning. Man måste dock komma ihåg att när sådana metoder används är kravet på tydliga mål och
en i förväg uppgjord struktur för utvärderingen
mycket stort. Annars är risken stor att resultatet

1 § Varje kommun och skola skall årligen upprätta

inte kan användas som grund för åtgärder.”

Att ta reda på någons åsikter om något, till exempel
vad eleverna tycker om en lektion, ett arbetssätt eller
en annan företeelse vilken som helst, har mycket lite
med utvärdering att göra. Sådana aktiviteter hör närmast hemma inom kategorin personligt tyckande.
Utvärdering blir det först, när man med bestämda
syften och utgångspunkter, systematiskt och noggrant
samlar in elevernas åsikter om någon företeelse, samt
granskar och värderar dessa gentemot överenskomna
kriterier.

skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
skolplanen respektive arbetsplanen.
2 § En kvalitetsredovisning skall innehålla en bedömning av dels i vilken mån målen för utbildningen nåtts, dels vilka åtgärder som behövs om målen inte har uppnåtts.

Av texten i förordningen framgår att kvalitetsredovisningarna är tänkta att komplettera och förtydliga den
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
skolplaner och arbetsplaner. Detta bekräftas också i
regeringens skrivelse (1996/97:112):

KVALITETSREDOVISNINGAR
– UTVÄRDERING

”Kommunernas och skolornas uppföljnings- och
utvärderingsarbete behöver i högre grad än i dag

Hur är då relationen mellan kommunal uppföljningoch utvärdering och de skriftliga kvalitetsredovisningar som alla kommuner och skolor enligt SFS
1997:702 är skyldiga att upprätta?
Under 1997 skärpte staten kraven på kommunernas och skolornas skyldighet att bedriva utvärdering
och uppföljning. Orsaken var bland annat att regeringen ansåg att de grundläggande frågorna om kvali-

inriktas mot att genomföra regelbundna bedömningar av skolverksamhetens kvalitet. Detta förutsätts ske genom att de redovisningar som krävs
enligt gällande regelverk ges en tydligare roll. I
skriftliga kvalitetsredovisningar skall framför allt
ingå en bedömning av måluppfyllelsen i förhållande till skolplanen respektive arbetsplanen samt
slutsatser angående åtgärder.”
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I samma skrivelse framgår dessutom vad kvalitetsredovisningarna ska handla om:

tet. En sådan utvärdering måste ta fasta på grundläggande mål som kvalitet och likvärdighet i utbild-

”Utgångspunkter i den lokala kvalitetsredovisning-

ningen. (...)

en blir skolplanen respektive den lokala arbetspla-

Av denna utvecklingsplan framgår att regering-

nen. Huvudinnehållet skall vara en redovisning av

en bedömer att utvärdering och tillsyn framöver

verksamheten, dess förutsättningar, resurser och

kommer att få allt större betydelse.”

resultat, kommentarer och bedömningar av måluppfyllelsen. Den skall också ge information om
hur man avser att utveckla verksamheten så att
fastlagda mål nås och förändra de lokala målen.”

Skolverket ger i början av 1999 ut allmänna råd om
kvalitetsredovisningar. Det görs också en inventering
av pågående arbeten med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling både på kommun- och skolnivå. Dessutom arbetar en särskild projektgrupp med att utveckla kvalitetsindikatorer för det svenska skolväsendet.

Förstärker och förtydligar utvärderingsarbetet
Att det nu lagstadgade kravet på att upprätta årliga,
skriftliga kvalitetsredovisningar inte syftar till att
minska eller försvaga betydelsen av den kommunala
uppföljningen och utvärderingen av skolverksamheten utan tvärtom till att förstärka och förtydliga detta
arbete framgår av flera ställen i skrivelsen:
”Kvalitetsredovisningen är inte avsedd att ersätta
utan bygga på olika andra lokala utvärderingar,
egen tillsyn eller inspektion etc. inom områden
som skolan eller kommunen själv anser särskilt
viktiga ur kvalitetssynpunkt. (...) Utvärdering, framför allt kommunernas utvärdering av arbetet i de
skolor man är huvudman för, måste ges hög priori47

Vem ska utvärdera vad?

D

et här kapitlet tar upp frågan om vem som
ansvarar för uppföljning och utvärdering i
dagens mål- och resultatstyrda skolsystem
på olika nivåer i samhället och vad detta ansvar
innebär.
I tidigare skolsystem sköttes utvärderingen av
individen i princip av lärarna medan programutvärderingen sköttes av Skolöverstyrelsen (SÖ).
I det nya styrsystemet sker uppföljning och utvärdering på tre nivåer – nationell-, kommunal och
skolnivå. Systemet bygger på att varje nivå tar ansvar
för sin egen uppföljning och utvärdering.

För vissa mål och grundprinciper – till exempel den
om likvärdig standard – krävs att det finns nationell
överblick. Den nationella nivån har ansvaret för att
samla in uppgifter kring detta. Den lokala nivån har
samtidigt ansvar för att tillhandahålla sådana uppgifter.
Skolverkets utvärderingar görs för uppdragsgivaren staten men också för skolhuvudmän och
verksamma inom skolan. I förhållande till staten är
uppgiften framför allt att redovisa resultat gentemot
mål och söka förklaringar till de resultat som kommer fram så att riksdag och regering kan ta ställning
till nödvändiga åtgärder. I ett skolväsende där skolhuvudmännen (kommunen) har det fulla ansvaret för
verksamhetens organisation och genomförande, har
Skolverkets utvärderingar också en informativ funktion. Resultat från utvärderingar på nationell nivå ska
nämligen tillhandahålla beslutsunderlag för kommuner och skolor.

Ansvaret för uppföljning och utvärdering
Nivå
Ansvar
stat
Skolverket
kommun
fullmäktige/nämnd
skola
rektor
Att kommunen – och inte längre staten – har förstahandsansvaret för uppföljning och utvärdering av sin
skolverksamhet är något helt nytt och bygger på
principen om frihet under ansvar. I den proposition
som låg till grund för den nya ansvarsfördelningen
(1990/91:18, Ansvaret för skolan) skriver det föredragande statsrådet:

NATIONELL NIVÅ
I propositionen om ansvaret för skolan (1990/91:18,
sid 101) formuleras Skolverkets utvärderingsuppdrag
på följande sätt:
”Den nationella uppföljningen och utvärderingen

”Mina förslag om en förändrad styrning och

skall utformas så att den ger en samlad bild av sko-

ansvarsfördelning bygger på övertygelsen att kom-

lans verksamhet vad avser såväl utbildningens mål

munerna är beredda att ta ett stort ansvar för sko-

och resultat som de organisatoriska, personella

lan. Uppföljningen och utvärderingen skall visa hur

och ekonomiska villkor under vilka skolarbetet be-

de klarar sina uppgifter.”

drivs.”

De olika nivåerna har olika uppgifter och ansvar.

En av den nationella utvärderingens huvuduppgifter
48

är att ge underlag för bedömning av om uppsatta
mål nås. Hur Skolverket självt ser på det kontrollerande motivet i sitt utvärderingsuppdrag framgår
bland annat i anslagsframställningen för budgetåret
1993/94:

vudmän fullgör sina skyldigheter och hur skolväsen-

”En nationell uppföljning och utvärdering är nöd-

(Staten utövar också – genom Skolverket – kontroll
av skolväsendet genom tillsyn och inspektion.)
Den kontrollerande funktionen genom uppfölj-

det utvecklas. På grundval av denna uppföljning och
utvärdering skall riksdagen och regeringen kunna
fatta beslut av långsiktig karaktär för skolans område.”

vändig för att riksdagen och regeringen skall få besked om hur kommuner och andra utbildningshu-
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ning och utvärdering får sitt berättigande av tilltron
till den politiska demokratin. De styrande nivåerna
utgörs av representanter för medborgarna. De mål
som har satts upp för skolan och de skattemedel som
har avsatts för att uppnå dessa mål är resultat av demokratiskt fattade beslut. Medborgarnas ombud och
medborgarna själva har därigenom ett legitimt intresse och behov av att kontrollera att skolans mål
uppnås och att detta sker under god hushållning med
tillgängliga resurser. Om detta inte visar sig vara fallet, innebär demokratins spelregler att de folkvalda
förväntas ta initiativ till förändringar.
Men den nationella utvärderingen har också till
uppgift att tillhandahålla underlag för stöd och utveckling av skolans verksamhet. Detta kallas ibland
det dubbla utvärderingsmotivet eller informativ styrning.

skilt stöd. (De nationella utvärderingar som Skolverket genomfört sedan starten 1991 finns förtecknade i Skolverkets Rapporter & trycksaker. De finns
också inlagda i rapportdatabasen som kan nås via
Skolverkets hemsida www.skolverket.se under rubriken Publikationer.)

Likvärdighetsprincipen kräver utvärdering

Vad detta ansvar närmare innebär beskrivs i Skolverkets Allmänna råd 1998:1, Tillsynen av skolan.
Det allmänna kommunala ansvaret inbegriper
bland annat ansvar för uppföljning och utvärdering.
Det är kommunfullmäktige eller av fullmäktige utsedd nämnd som ska fastställa hur kommunens ansvar för styrning, uppföljning, utvärdering, tillsyn
och utveckling av skolverksamheten ska utformas.
Varje kommun är skyldig att upprätta en skolplan
som ska visa hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas och vilka åtgärder som kommunen
tänker vidta för att uppnå de nationella mål som har
satts upp för skolan. Kommunen är vidare skyldig att
”kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen”.
Det är alltså gentemot skolplanens mål, priorite-

KOMMUNAL NIVÅ
Kommunen har enligt skollagen ansvar för att skolverksamheten bedrivs i enlighet med nationella bestämmelser och mål:
”Den som är huvudman för det offentliga skolväsendet skall ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag
och de bestämmelser som kan finnas i annan lag
eller förordning.”

I den nationella utvärderingen av skolan är tre begrepp centrala: måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet.
Ytterst är det statens främsta åtagande att garantera
målet om likvärdighet i utbildningen. Detta åtagande
för med sig krav på utvärdering med motivet att
kontrollera att utbildningens kvalitet är godtagbar.
Så länge likvärdighetsprincipen finns är det alltså
nödvändigt med en nationell utvärdering (och tillsyn) för att man ska kunna kontrollera att utbildningen håller en viss standard på olika håll i landet. Likvärdig kvalitet i utbildningen ska inte ses i ett snävt
elevresultatperspektiv utan berör alla de mål och bestämmelser som gäller för skolan, till exempel social
fostran och omsorgen om elever med behov av sär50

ringar och åtgärder som den kommunala skolverksamheten ska utvärderas. En del utvärderas kanske
redan efter ett år medan annat behöver längre tid.
Resultaten från utvärderingarna hör naturligt hemma
i kommunernas årliga bokslut och årsredovisningar,
som under senare år, i fler och fler kommuner kommit att innehålla ökade inslag av uppföljnings- och
utvärderingskaraktär.
Den kommunala egenkontrollen har således, under de senaste åren, utvecklats men fungerar fortfarande inte riktigt som det var tänkt. Enligt Skolverkets rapport 1998:157, Beskrivande data om barnomsorg
och skola, hade nästan sex av tio kommuner utvärderat något eller några målområden i den gällande
skolplanen under tiden oktober 1995–oktober 1997.
I regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112)
konstateras att under senare år har ”de ekonomiska
frågorna dominerat och den ekonomiska uppföljningen stärkts medan frågan om vad man får för pengarna rönt betydligt mindre intresse”. Enligt utvecklingsplanen ska därför kommunernas kontroll av
skolverksamheten i ökad utsträckning ”inriktas mot
att genomföra regelbundna bedömningar av skolans
kvalitet”.
Riksdagen beslöt därför 1997 att skärpa den centrala och lokala kontrollen av skolverksamheten
bland annat genom att inrätta statliga utbildningsinspektörer och kräva att varje kommun och
skola årligen ska upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen
och utvärderingen av skol- respektive arbetsplan. (Se
även sid 46–47.)
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SKOLNIVÅ

En viktig slutsats man kan dra av dessa citat är att
oavsett hur utvärdering bedrivs på den enskilda skolan, så
är det ett krav att eleverna deltar. Det innebär att
eleverna ska delta inte bara som ”respondenter”, d v s
ha åsikter om och bedöma hur undervisningen
fungerar utan också få träning i att på egen hand lägga upp och genomföra utvärderingar av undervisningen. Detta betraktas nämligen som en värdefull
insikt och färdighet i sig – att få träning i att utvärdera en verksamhet – och är tänkt att bidra till att utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar.
Betydelsen av att eleverna får träning i att utvärdera betonas också starkt i det s k skolutvecklingsavtalet. Dokumentet – En satsning till två tusen – är en
bilaga till Avtal 2000 mellan kommunerna genom
Svenska Kommunförbundet och lärarorganisationerna. I dokumentet har parterna kommit överens om
ett antal åtaganden för att stärka och befrämja skolans
kvalitetsarbete.
Ett sådant åtagande är enligt avtalet en strävan
mot ”ett förändrat arbetssätt där eleven tar ett mer
självständigt ansvar för sitt eget lärande. Att planera,
sätta upp mål och utvärdera blir en stor och viktig
del av undervisningen när eleven ska lära sig lära
och själv kontrollera att man lärt sig”.
I dokumentet betonas också hur nödvändigt det är
att lärare ständigt utvärderar och reflekterar över sitt
arbete med eleverna enskilt eller tillsammans med
arbetskamrater. Det framhålls särskilt att dessa utvärderingsinsatser behöver dokumenteras (Se sid 35).
Överenskommelsen är ett viktigt bidrag till strä-

I Läroplan för grundskolan (Lpo94) nämns utvärdering på fem ställen:
Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppgifter, Rättigheter och skyldigheter
”Genom att få välja kurser och ämnen och genom att delta i planeringen och utvärderingen
av den dagliga undervisningen, kan eleverna
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar.”

Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppgifter, Den enskilda skolans utveckling
”Detta kräver att undervisningsmålen ständigt
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och
att nya metoder prövas och utvecklas.”

Kapitel 2.3, Elevernas ansvar och inflytande, Riktlinjer, Läraren skall:
”... tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.”

Kapitel 2.7, Bedömning och betyg,. Riktlinjer, Läraren skall:
”... utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera
varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen
samt informera rektorn.”

Kapitel 2.8, Rektors ansvar
”Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan
upprättas samt för att skolans resultat följs upp
och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga
målen och till målen i skolplanen och den lokala
arbetsplanen.”
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van att förstärka den nya kultur med inriktning mot
mål, utvärdering och åtgärder som det nya skolsystemet kräver. De partssammansatta arbetsgrupper på kommun- och skolnivå som enligt avtalet ska inrättas förväntas också spela en viktig roll i detta arbete.

För varje rektorsområde ska det finnas en arbetsplan. Hur planen ser ut avgör varje skola (rektor)
själv. Grundskoleförordningen kräver emellertid att
den utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal, företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare samt att den kontinuerligt följs upp och utvärderas (SFS 1997: 599, 23 §).
Arbetsplanen bör därför utformas så att den kan
användas som bedömningsgrund i utvärderingen av
skolverksamheten. För att det ska vara möjligt krävs
bland annat att den är tidssatt, d v s att mål och åt-

Rektor har det yttersta ansvaret
Ur läroplanstexten kan man också utläsa att det är
rektor som ytterst har ansvaret för att utvärderingsarbete bedrivs på den enskilda skolan och hur detta
arbete läggs upp och genomförs.
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skolornas arbetsplaner. (Undervisningsmål är de mål
som den enskilde läraren tillsammans med eleverna
ställer upp för undervisningen.)
Arbetsplanens yttersta syfte är att visa hur dessa
mål ska uppnås samt vilka åtgärder den enskilda skolan prioriterar. Att det på skolnivå, i första hand, är
målen som ska utvärderas framgår inte bara av läroplanen. Det slogs också tydligt fast i den proposition
som låg till grund för den nya ansvarsfördelningen
inom skolområdet:

gärder är tidsbestämda. Planen bör vidare ange hur
utvärderingsarbetet på den enskilda skolan ska bedrivas.
Arbetsplanen är alltså själva grunden för utvärderingsarbete på den enskilda skolan. För att skolplanens mål och åtgärder ska få genomslag i skolutvecklingen krävs självfallet också att det finns en tydlig
koppling mellan kommunens skolplan och de enskilda skolornas arbetsplaner.
Mål och åtgärder i arbetsplanen bör självfallet ligga till grund för de prioriteringar skolan gör i sin
budget. Utvärdering gentemot arbetsplanen blir därmed också en viktig del av skolans årsredovisning.
Arbetsplanen blir på det sättet ett sambands- och
samförståndsdokument av stor betydelse för skolans
utveckling. Dess betydelse fastslogs redan i propositionen om skolans utveckling och styrning (1988/
89:4). Där framhölls bland annat att ”de lokala arbetsplanerna bör formuleras så att de blir effektiva
styrinstrument för den dagliga verksamheten” och att
”utvärdering och uppföljning av den lokala arbetsplanen är en grundläggande förutsättning för att skolan skall kunna utvecklas”.

”På kommunal nivå skall de mål och prioriteringar
som görs i skolplanen utvärderas och på skolnivå
skall de mål som lagts fast för den enskilda skolans
verksamhet och för undervisningen utvärderas.”

Proposition 1990/91:18, Ansvaret för skolan

Att följa upp och utvärdera undervisningsmålen
innebär enligt läroplanen att följa upp och utvärdera
resultaten. En viktig del i utvärderingen av resultaten
är givetvis utvärderingen av elevernas kunskaper och
färdigheter. Men det handlar inte om de löpande läxförhör och frågor som dagligen kan förekomma i
undervisningen utan om de systematiska summeringar och värderingar som görs vid den terminsvisa eller årliga betygssättningen.
Men att resultaten följs upp och utvärderas betyder inte enbart utvärdering av elevernas kunskaper
och färdigheter utan också av skolans sociala och
personlighetsutvecklande mål samt utvärdering av
själva undervisningen – val av stoff, organisation,
arbetsmetoder och liknande.

Arbetsplanen – skolplanens förlängda arm
Arbetsplanen är alltså skolplanens ”förlängda arm”
ut i verksamheten. Men den representerar också skolans och ytterst rektors ställningstaganden till de åtgärder skolan planerar för att nå de uppsatta målen.
Med mål avses här de nationella målen i kursoch läroplaner, kommunens målpreciseringar i skolplanen samt verksamhets- och undervisningsmål i
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Skolverket från och med 1999 ger ut under samlingsnamnet Verktyg för utvärdering.
Skriften är en historisk och begreppslig introduktion till
övriga skrifter i serien. Genom att analysera och jämföra de
olika funktioner utvärdering har i skilda skolsystem (målregel-system respektive mål-resultat-system) söker författaren
klargöra den roll utvärdering har i dagens skolsystem.
Skriften tar också upp några med utvärdering närbesläktade och ofta sammanblandade begrepp – uppföljning, tillsyn,
forskning, utveckling och allmän uppgiftsinsamling; liksom
förhållandet mellan utvärdering och nytillkomna former av
kvalitetssäkring – kvalitetsredovisning och kvalitetsgranskning.
I ett avslutande kapitel redogörs för vem som har ansvaret
för utvärdering på olika nivåer – nationell nivå, kommunal
nivå och skolnivå. Här finns också exempel på vad som kan
utvärderas på de olika nivåerna.
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