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Sammanfattning 
Måldokument och betygskriterier på nationell nivå är generellt utformade för att möjliggöra lo-
kala tillämpningar, bedömningar och beslut (det sk ”lokala frirummet”). Detta ställer krav på sko-
lor att omforma de nationella dokumenten till lokala kursplaner och bedömningskriterier. Det 
förefaller finnas en vilsenhet bland lärarna om relationen mellan lokala och nationella kriterier. 
Det förefaller också finnas en vilsenhet bland skolledningar om hur arbetet med att ta fram loka-
la bedömningsgrunder skall ledas för att komma bort från ”inre mallar” när bedömningar görs.  
 
I examensarbetet studeras vad regelverket egentligen kräver och olika begrepp benas ut. En 
hypotetisk arbetsprocess för att utveckla en lokal bedömningsgrund utvecklas först utifrån olika 
teorier och gällande regelverk. Den hypotetiska arbetsprocessen stäms sedan av mot en verklig 
arbetsprocess genomförd vid en skola i Stockholm. 
 
Examensarbetet visar att arbetet med att utveckla en gemensam syn kring bedömning har en di-
rekt koppling till en skolas måluppfyllelse. Intervjuade lärare och rektorer vittnar om att en för-
bättrad kvalitet i undervisning och lärande erhålls till följd av att i) en översyn och revidering av 
stoffinnehåll har gjorts ii) en gemensam syn på prov och provutformning har utarbetats samt iii) 
en gemensam syn på rättning och bedömning har erhållits. Demokrati- och likvärdighetskravet 
bemöts, med en större elev- och föräldradelaktighet som konsekvens, men också ett större fokus 
från lärarnas sida på föräldrarnas roll och ansvar. Tydlighet från skolledningens sida och en ge-
nomtänkt processplan med ”bottom-up”-approach (dvs ett tydliggörande av olika standarder 
genom elevexempel) förefaller vara framgångsfaktorer som leder till målet. 



 

 
 

Abstract 
Swedish schools are governed by goals. The criteria for assessment that has been given as guid-
ance in the curriculum for the Swedish compulsory school (Lpo 94) and the grading system, are 
on a general level. A fundamental reason for this is to create an opening for locally created crite-
ria which gives opportunities for teachers and learners to discuss the learning goals in the class-
room, thus making it clearer to understand what is required. Realizing these visions demand 
knowledge among professionals about why and how one formulates local assessment criteria, 
but also understanding the relationship between local and national assessment criteria. Also, 
there seem to exist confusion amongst school managements concerning how to prepare for the 
task of developing local criteria for assessment and thereby divert from “the quiet templates” 
existing only in teachers´ heads. 

The focus of this thesis has been to explore national documents and understand the governmen-
tal requirements, but also to explore different theories regarding learning, assessment, assess-
ment models and organization. Based on the requirements and theories, a hypothetical process 
was drawn up. Also a real process of developing local assessment criteria at a school situated in 
Stockholm was observed and documented. The two processes were then compared. Thus, an 
example of a method or a “hands-on-process” has been developed based on theoretical research 
and observations made during the study of the process which can be used by schools when de-
veloping local assessment criteria. 

The thesis shows that the work with developing assessment criteria and a common view of how 
to perform educational assessments is directly linked to goal achievement. Interviewed teachers 
and school management confirm that a better educational quality and a higher goal achievement 
is gained, as a result of having common and pre-determined standards of performance. As a 
result, teachers will make choices on what strategy they think is the best for making students 
learn a particular knowledge or skill when they plan their teaching. Also, students and their 
parents will take a larger responsibility for the learning process. A comprehensible school man-
agement vision and a bottom-up process plan approach (i.e. with examples of student tasks 
clarifying the standard differences and capturing the multiple dimensions of student perform-
ances) seems to be key factors in the process of developing local assessment criteria.  
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Förord 
 
Föreliggande examensarbete (avancerad nivå, 15 hp) genomfördes under 2008 och är en del av 
lärarutbildningen vid Stockholms universitet. 
 
Vårt arbete har kunnat genomföras tack vare de människor som, trots att de varit arbetsbelasta-
de, ändå har funnit tid för oss och delat med sig av sina erfarenheter och tankar. Vi vill rikta ett 
stort tack till alla vänner som har uppmärksammat våra funderingar och avsatt tid och engage-
mang och stöttat oss igenom processen. Ett särskilt tack – givetvis – till all fantastisk personal 
vid ”Skola A” och ”Skola B”; utan er generositet hade vi aldrig kommit i hamn. Slutligen, ett 
tack också till vår handledare Bo Sundblad för allt stöd under arbetets gång.  
 
 
 
Stockholm, december 2008 
 
 
Monica Kemvall  Vesna Lucassi
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Inledning 

Bakgrund 
Två KPU-studenter (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) vid Lärarhögskolan i Stockholm, 
med tidigare yrkeserfarenhet från tekniskt näringsliv, gör sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) på olika skolor under hösten 2007 och våren 2008. Båda kommer tillbaka och är lite 
tagna på sängen av den omfattning och intensitet som bedömningsfrågan hade bland lärarna i 
VFU-skolorna. Betyg och bedömning var det stora samtalsämnet i lärarrum, i korridorer på väg 
till lektioner, på personalkonferenser tillsammans med skolledningar, med inspektörer i sam-
band med besök och inte minst - med elever. ”Vad var det som är så svårt egentligen”, undrade 
vi morskt, ända tills vi själva under utbildningen sattes i en situation där vi blev tvungna att 
formulera kriterier, presentera dem för eleverna, göra provuppgifter, genomföra provet och se-
dan också bedöma dem utifrån den bedömningsmall vi själva hade satt upp. Tiden vi hade till 
vårt förfogande var begränsad och tidspressen bidrog till att vi hade svårt att hålla isär alla be-
grepp. Strävansmål, uppnåendemål, kriterier, mål som också var kriterier och mål som bara var 
mål, regelverk, likvärdighet, demokrati och ämneskvalitet var begrepp som flöt in i varandra 
och till slut fick våra tankar att förvandlas till ett sammelsurium. Dessutom var vi oeniga. Det 
den ena tyckte var ”MVG” tyckte inte den andra. Vanmakten vi kände var stor. För att ytterliga-
re spä på vår desperation insåg vi dessutom efter provet att våra formulerade kriterier inte var så 
särskilt bra; under bedömningsfasen var vi tvungna att i efterhand ”omformulera” kriterierna för 
att åstadkomma något vi själva ansåg var ”rättvisa” mellan elevprestationerna.  
 
Sakta och ödmjukt insåg vi att vi hade försökt utföra en komplicerad arbetsuppgift vi faktiskt 
inte hade kompetens för. Våra ämnen behärskar vi – men att det krävs avsevärt mycket mer för 
att bli en professionell bedömare stod smärtsamt klart för oss. Samtal med lärare och rektorer i 
vår omgivning gav oss dessutom insikten att många lärare upplever precis samma problem.    
 
Vi förstod också snart att man som lärare är del i ett skolsammanhang och inte kan utveckla en 
bedömningsgrund ”själv”. Som lärare är man beroende av kollegor, skola och statliga riktlinjer. 
Samtidigt fick vi kännedom om flera skolor där man försökt utveckla en lokal bedömningsplatt-
form men av olika skäl inte lyckats. Det förefaller finnas en vilsenhet om hur arbetet med att ta 
fram lokala bedömningsgrunder skall ske för att komma bort från ”inre mallar” när bedömningar 
görs. Vi började söka efter praktisk vägledning – ”hur gör man då” - men fann ett mycket be-
gränsat material som var tillräckligt handfast och konkret för våra syften. 
 
Detta blev upprinnelsen till föreliggande examensarbete. Vår ambition var att försöka förena 
våra tidigare kunskaper och yrkeserfarenheter från näringslivet med det vi lärt oss, teoretiskt och 
praktiskt, om bedömning i skolvärlden. Vi ville förstå vad regelverket egentligen kräver och 
bena ut olika begrepp, och vi ville studera en skola som stod inför att utveckla lokala bedöm-
ningskriterier. Vårt mål var att utveckla ett exempel på en arbetsprocess som en skola skulle 
kunna använda sig av när man står inför att få fram en lokal bedömningsgrund. Det var viktigt 
för oss att vårt exempel på arbetsprocessen var förankrad i både gällande regelverk och teori.  
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Ju mer litteratur vi läste, desto mer svällde examensarbetet. Många var de gånger vi blev tvung-
na att omorganisera våra tankar och uppfattningar. Vi lyckades slutligen få ordning på vårt teo-
retiska material och ur detta skapade vi en hypotetisk arbetsprocess. Det stora genombrottet 
kom slutligen när vi fick lyckades verifiera vår hypotes i praktiken genom att följa en verklig 
arbetsprocess vid en skola. Att få följa och dokumentera lyckade erfarenheter sprungna ur verk-
liga förväntningar och våndor, var spännande och lärorikt. Vi vill därför passa på att rikta ett 
stort och varmt tack till intervjuade lärare och rektorer som har visat stor generositet och starkt 
bidragit till examensarbetets utveckling .   

Centrala begrepp 
”Kvalitet”, ”kriterier”, ”standard” och ”bedömning” är några centrala begrepp som förekommer 
i detta examensarbete. Begreppen är mångfacetterade och inte enkla att beskriva. Innebörder 
varierar beroende på vem man frågar och definitioner skiftar i olika texter och i olika samman-
hang. Det finns en enorm mängd litteratur att tillgå, och att göra en genomgång av alla begrepp 
som de kommit att utvecklas och tillämpas är vare sig fokus för eller praktiskt möjligt i detta 
examensarbete  
 
Vi känner dessutom farhågor inför att definiera dessa slags begrepp eftersom det är svårt att 
finna formuleringar som täcker alla tänkbara innebörder. Exempelvis tror vi att ”kvalitet” är 
något subjektivt som upplevs olika beroende på personlighet, referensram och sammanhang. 
Efter att dessutom ha läst Pirsigs klassiska roman ”Zen och konsten att sköta en motorcykel” 
känns allt annat dessutom förmätet1. Pirsig undersöker i boken begreppet kvalitet och kommer 
fram till att kvalitet inte kan definieras. En redogörelse för hur vi kommit att se på begreppen är 
trots allt nödvändig för att underlätta förståelsen av examensarbetet. Nedanstående beskriv-
ningar kan anses representera hur vi ser på begreppen: 
 
Kvalitet: I ”Oxford dictionary of English” definieras ordet som ’hög standard’2:  

”the standard of something as measured against other things of a similar kind; the degree 
of excellence of something”. 

  
Kriterier: Sadlers definition innebär ‘utmärkande beskaffenhet, kännetecken eller karaktäristik’ 

utifrån kvalitet kan bedömas3: 
“a distinguishing property or characteristic of any thing, by which its quality can be 
judged or estimated, or by which a decision or classification may be made.”               

                                                                                         (Etymology: from Greek kriterion: a means for judging.)” 
 

Sadler förtydligar begreppet på följande sätt (ibid): 
”…criteria are attributes or rules that are useful as levers for making judgments. Al-
though judgments can be made either analytically (that is, built up progressively using 
criteria) or holistically (without using explicit criteria), it is practically impossible to ex-
plain a particular judgment, once it has been made, without referring to criteria.” 

 
 

                                                      
1  Pirsig, Zen och konsten att sköta en motorcykel, Alba, Stockholm, 1988. 
2  The New Oxford Dictionary of English, 2001. 
3  Sadler, R, Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education, Assessment and Evaluation in Higher 

Education, Vol.30, No.2, pp.175-192 April 2005.
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Standard: I Nationalencyklopedin4 definieras ordet på följande sätt: 
”fastställd norm; i tekniska m.fl. sammanhang dels resultat av standardisering i form av 
beskrivningar, regler och rekommendationer för allmängiltig och upprepad användning, 
dels dokument innehållande sådana resultat.” 

 
 

Sadlers definierar begreppet standard (ibid) som ’fastställd och avgränsad delmängd av 
kvalitet’ som anses vara tillfredsställande i något sammanhang’:  
”a definite level of excellence or attainment, or a definite degree of any quality viewed as a 
prescribed object of endeavour or as the recognized measure of what is adequate for some 
purpose, so established by authority, custom, or consensus.”  

                                                                                                   (Etymology: from Roman estendre, to extend). 
 
Sadler förtydligar (ibid): 
”…this definition emphasises the twin ideas of qualifying threshold for each standard, 
and agreed-upon standards that are shared across relevant community”. 
 

 
Bedömning: I svenska akademins ordbok5 kan vi läsa: 

 ”bilda sig/hysa en mening om (ngn/ ngt); värdera/ uppskatta/betrakta (ngn/ ngt på ett 
visst sätt); avge sitt betänkande/utlåtande om beskaffenheten av en förtjänst” 
 
Korp6 beskriver bedömning som en: 
”…process där elevens svar eller andra former av prestationer värderas i förhållande till 
andra elevers prestationer eller i förhållande till kriterier eller mål” 
 
Sadler (ibid) beskriver ”assessment” som: 
”…the process of forming a judgment about the quality and extent of student achievement 
or performance, and therefore by inference a judgment about the learning that has taken 
place.” 

 
 
Just begreppet ”bedömning” anser vi vara såpass betydelsefullt för vårt examensarbete att vi har 
valt att belysa det särskilt i ett eget kapitel (se kapitel 4). 

                                                      
4 Nationalencyklopedin, Bra Böcker, Höganäs, 1995. Nationalencyklopedins nätupplaga 2008. 
5 SAOB, 2008. 
6 

Korp H, Kunskapsbedömning– hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling, U03:010. Stockholm 2003. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt arbete var att utveckla ett exempel på en ”arbetsprocess” som beskriver hur en 
skola skulle kunna gå till väga för att utveckla lokala bedömningskriterier (eller mer specifikt 
uttryckt, hur kan en arbetsprocess se som tar en skolan från ett läge med nationella mål och 
kravnivåer till en lokal bedömningsplattform)? 
 
Examensarbetet fokuserar på sex primära frågeställningar: 
 
1)  Måste en skola utveckla lokala bedömningskriterier och vilka är i så fall, ur ett skolperspek-

tiv, de huvudsakliga motiven? 
2)   Vad innebär begreppet ”bedömning”, och vilken slags bedömningsmodell bör en skola utgå 

från? 
3)  Hur ser en arbetsprocess ut som beskriver hur en skola skall gå tillväga för att utveckla lo-

kala bedömningskriterier? 
4)  Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att man skall ”nå i hamn” med arbetet att ta 

fram bedömningskriterier?  
5)  Vilka är de huvudsakliga hindren som kan sätta käppar i hjulet för processen? 
6)  Vilka är de förväntade vinsterna med att ta fram bedömningskriterier? 
 
Med avstamp i teori, regelverk och empiri (intervjuer med skolledningar och lärare samt obser-
vationer), har vi sökt besvara dessa frågeställningar. 
 

Arbetets disposition och läsinstruktion 
Kapitel 2  - Metod 
I kapitel två beskriver vi den vetenskapliga forskningsansats som vi har använt oss av då vi upp-
rättat detta examensarbete, och vi beskriver de metoder vi valt att följa. Vi diskuterar också 
examensarbetets reliabilitet och validitet samt de etiska principer som vi har beaktat.  
 
Kapitel 3 – Styrformer och regelverk 
I kapitel tre ger vi en allmän beskrivning av statens styrning av skolväsendet och vi återger vad 
som sägs om bedömning och lokala bedömningskriterier i gällande regelverk och andra riktlin-
jer. 
 
Kapitel 4 – Bedömning i teorin 
I kapitel fyra går vi igenom det centrala begreppet ”bedömning” och redogör för olika slags 
bedömningsmodeller. 
 
Kapitel 5 – Förändringsprocesser i teorin 
I kapitel fem redogör vi för olika teorier kring förändringsprocesser. Här diskuterar vi begreppet 
”mervärde” och går igenom vad teorierna säger om olika faser som kan förväntas i en föränd-
ringsprocess. 
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Kapitel 6 – Hypotetisk arbetsprocess 
I kapitel sex redogör för vilka teoretiska delar vi använt oss av i byggandet av den hypotetiska 
arbetsprocessen och vi redogör slutligen för den hypotetiska arbetsprocessen.  
 
Kapitel 7 – Resultat  
I kapitel sju beskriver vi undersökningsobjekt och genomförande, och vi återger de intervjuer 
och observationer som vi har genomfört. Vi jämför den hypotetiska arbetsprocessen med den 
empiriska och redogör slutligen för den empiriskt avstämda arbetsprocessen. I detta kapitel sva-
rar vi också definitivt på examensarbetets frågeställningar. 
 
Kapitel 8 – Insikter, slutsatser och diskussion 
I detta kapitel redogör vi för de viktigaste insikterna och slutsatserna som examensarbetet har 
resulterat i, och vi avslutar med förslag på fortsatt forskning, återstående funderingar och en 
epilog. 
 
Läsinstruktion: Examensarbetet är omfattande av olika skäl. Vi vill därför belysa att det kan 
läsas på tre olika sätt. Är man som läsare intresserad av metodaspekten, bör examensarbetet 
läsas i sin helhet. Är man som läsare mer intresserad av den teoretiska delen bör fokus vara på 
kapitel tre, fyra och fem. Är man mest intresserad av den empiriska delen, rekommenderar vi 
fokus på kapitel sju och åtta.   
 
 

Avgränsningar 
Föreliggande arbete är ett examensarbete på avancerad nivå (15 hp) vid lärarutbildningen vid 
Stockholms universitet . Detta innebär att arbetet har genomförs med de begränsningar vad gäll-
er tid, rum och resurser som är kopplade till ett examensarbete. Tids-, rums- och resursfaktorer-
na påverkar bland annat valet av undersökningsrespondenter/-objekt, men också urvalsstorlek i 
den empiriska delen. Av detta skäl bör föreliggande studie betraktas som ”ett exempel”, och 
framtagna resultat som ”antydningar”.  
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Metodval 

Vetenskaplig forskningsansats 
Vi har valt en kvalitativ forskningsprocess för att möta vårt syfte och besvara våra frågeställ-
ningar. Orsaken till detta val är att förståelse för intervjupersonernas tanke- och kunskapsstruk-
turer är avgörande för att nå vårt slutmål. Enligt Bryman består den kvalitativa forskningspro-
cessens av följande huvudsakliga steg7: 
 
1. Generella frågeställningar. 
2. Val av undersökningsrespondenter/undersökningsobjekt 
3. Insamlingen av data. 
4. Tolkning eller analys av data. 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. 
6. Resultat och slutsatser. 
 
varav vi behandlar samtliga steg 1-6. 
 
Vår undersökning antar vidare en deduktiv ansats (se bilden nedan) -  utifrån våra teorier skapar 
vi hypoteser  och påståenden om verkligheten. Dessa hypoteser och påståenden testar/ undersö-
ker vi med empiri, dvs genom olika observationer. Genom att sedan jämföra teoretiska hypote-
ser med empiriska data och genom att dra logiska slutsatser kan sedan ett resultat fås fram.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Med ”hypoteser” menas här antaganden om ett fenomen som kräver empirisk prövning för att se 
om de ger en sann eller falsk bild av verkligheten. Man arbetar då med att verifiera (godkänna) 
eller falsifiera (förkasta) hypotesen. 

                                                      
7 Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1:2, Alan Bryman, Liber 2001. 

Teori 

Verklighet 

hypoteser 

observationer 

Deduktiv ansats 

Induktiv ansats 

hypoteser 

observationer 
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Val av undersökningsrespondenter/-objekt 
Som undersökningsrespondenter valdes personal vid två skolor i Stockholmsområdet. Vi väljer 
att fortsättningsvis benämna dem Skola A och Skola B. Skälet till att just dessa skolor valdes 
som undersökningsobjekt var inte statistiska utan praktiska; dels fanns en koppling till vår verk-
samhetsförlagda utbildning (VFU), dels befann sig båda skolorna i ett skede där utveckling av 
lokala bedömningskriterier fanns på agendan.  
 

Metod för datainsamling 
Vi har i vårt examensarbete valt att använda oss av en datainsamlingsmetodik som är förenlig 
med vår kvalitativa forskningsprocess och vår deduktiva ansats. Insamlingsmetoden utgörs av 
Edfeldts principer8 för kvalitativa undersökningar och är alltså den metod vi har valt för att emi-
piriskt testa/undersöka våra hypoteser.  
 
Å.W. Edfeldt beskriver i ”Edfeldts Vademecum” den ytterst skiljande principen mellan det 
kvantitativa och det kvalitativa sättet att hantera verkligheten (ibid). I kvantitativa sammanhang 
läser man av verkligheten med hjälp av värden på något slag av kontinuum eller överför ur-
sprungsdata till skalvärden av något slag, ofta till speciella standardskalor med från början fast-
ställda medeltal och spridningar. I kvalitativa sammanhang å andra sidan skriver Edfeldt, är 
varje form av överföring av ett kvalitativt material till annan form än den ursprungliga förbju-
den. Med ursprunglig form menas språkliga uttryck av den verklighetsbeskrivning som givits av 
den första berättaren, dvs den person som ursprungligen upplevt något.  
 
Edfeldt beskriver tre former för kvalitativa undersökningar: 
 
• Aktörsberättelser: man själv är subjekt eller objekt i själva händelseförloppet 
• Vittnesberättelser: man har varit med när någon annan varit subjekt eller objekt i ett 

 händelseförlopp 
• Observatörsberättelser: man har haft till uppgift att observera (och dokumentera) ett 

 specifikt händelseförlopp 
 
Edfeldt är noga med att betona vikten av att det är den ursprungliga berättaren som formulerar 
det kvalitativa materialet. Denna form, ”the natural language”, måste bibehållas vid citat och 
annan verifierande användning. Det är visserligen tillåtet att komplettera grundmaterialet på 
olika sätt, men aldrig slå ihop det med den ursprungliga dokumentationen från den första berät-
taren. Orsaken till detta är att den ursprungliga dokumentationen alltid skall vara en direkt pro-
dukt av den första berättarens egna kunskapsstrukturer. Även vid väl gjorda sk ”non directive-
intervjuer” finns alltid en risk att element ur undersöknings-/intervjuledarens kunskapsstrukturer 
tillfälligtvis tar överhanden över den första berättelsens egna, vilket aldrig får tillåtas ske och 
särskilt inte i vetenskapliga material.    
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Edfeldt ÅW, Edfeldts Vademecum, RMI Berghs, Stockholm 1996
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Då intervjumaterial planeras in i undersökningssammanhang skall den första berättarens materi-
al samlas in i en metodiskt fullgod form. Detta innebär att berättaren både redovisar den kun-
skapsstruktur som berättelsen skall ses mot bakgrund av, samt också de konsekvenser som kan 
dras av upplevelser mot den givna kunskapsbakgrunden. Sker inte detta på den första berätta-
rens eget initiativ, är det intervjuledarens icke-direktiva insatser som skall borga för att den för-
sta berättarens kunskapsstruktur inte bryts. Under själva materialinsamlingen skall man vidare 
som intervjuledare alltid avkräva intervjupersonen explicita konsekvensdragningar eller förklar-
ingar med icke-direktiva frågor (”Hur menar du då? ”Varför tror du det?” etc istället för bekräf-
telser (t ex ”Ja, jag förstår precis hur du menar!”) för att inte utarma ”the natural language”-
berättelsen med egna kunskapsstrukturer och tolkningar.  
 
När det gäller redovisningar, utgör i kvantitativa sammanhang tabellariska redovisningar av 
verkliga sifferunderlag en kontrollfunktion. I kvalitativa sammanhang är det bara material i ”the 
natural language” som har motsvarande grundläggande betydelse som kriterium för att konse-
kvensdragningar är korrekta. Det krävs vidare att hela resonemang etableras på underliggande 
citat, innan de slutgiltiga konsekvensdragningarna kan ske.  
 
Vi har valt två av Edfeldts kvalitativa undersökningsformer: 
 
• vittnesberättelser: man har varit med när någon annan varit subjekt eller objekt i ett 

 händelseförlopp  
• observatörsberättelser: man har haft till uppgift att observera (och dokumentera) ett 

 specifikt händelseförlopp 
 
Vittnesberättelserna är den primära undersökningsformen och utgörs av intervjuer med skolled-
ning och lärare. 
 
För att säkerställa vår datainsamling valde vi att stärka vår empiriska del (intervjuer med perso-
nal) genom observatörsberättelser (”tyst” observation av två arbetsmöten med hela kollegiet 
närvarande).    
 
Vårt examensarbete är mer omfattande än vad som är ”brukligt”. En av orsakerna är att vår em-
piriska del är omfattande; vår strävan efter att följa Edfeldts principer tvingar oss implicit att 
redogöra för hela de resonemang och citat på vilka våra konsekvensdragningar sker. 
 
 

Reliabilitet och validitet 
Tillförlitlighet och trovärdighet i en undersökning eller en mätning speglas i forskningssam-
manhang i huvudsak av två begrepp: validitet och reliabilitet. Om forskningsresultaten inte upp-
fyller dessa validitets- och reliabilitetskrav kan resultat och slutsatser inte anses ha något veten-
skapligt värde. 
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• Enligt Bryman inbegriper reliabilitetsbegreppet om forskningen kan upprepas, dvs om 
samma organisation eller grupp kan undersökas på samma sätt under samma förhållande 
och få samma resultat samt huruvida hela forskningsgruppen är överens om hur tolkningen 
av data har utförts9.   

 
• Validitetsbegreppet, å andra sidan, hanterar hur väl observationerna stämmer överens med 

de teoretiska slutsatser som har utvecklats samt huruvida dessa resultat kan generaliseras till 
andra sociala miljöer (ibid).  

 
Det kan vara svårt att i kvalitativa undersökningar uppnå en hög grad av reliabilitet, dvs kunna 
upprepa forskningen och återskapa exakt samma svar med exakt samma grupp. I samband med 
vårt metodval identifierade vi tre generella reliabilitetsproblem. Vi redogör nedan för dessa och 
beskriver hur vi valt att hantera dem: 
 
1) Resultaten är beroende av vilka som intervjuas och vem som tolkar svaren. För att motverka 
detta problem strävade vi efter att följa Edfeldts undersökningsprinciper strikt och använda oss 
av sk ”icke-direktiva” frågor. Icke-direktiva frågor och vår neutrala ställning vid intervjuerna till 
trots; vi är väl medvetna om att en intervjuares underliggande värderingar och attityder alltid 
påverkar en kvalitativ intervjusituation, hur hårt man än arbetar för att eliminera dem.  
 
2) Det finns enligt Bryman ett generellt problem med all slags kvalitativ forskning10. Den för-
förståelse och kunskap en forskare har om den teori som finns inom området och som ligger till 
grund för forskningen, kan påverka forskarens möjlighet att tolka och se genom aktörernas 
ögon. Teori förhindrar alltså forskarens från att uppfatta oväntade aspekter som uppträder i un-
dersökningen. För att parera detta problem och så långt möjligt undvika att ”färga” eller reduce-
ra vår observationsförmåga har vi försökt göra vår teoretiska del så bred som möjligt och med 
så många perspektiv som möjligt. Detta är det andra skälet till att vårt examensarbete är mer 
omfattande än vad som är ”brukligt”.  
 
3) Det tredje problemet är kopplat till den deduktiva forskningsansatsen. Ett dilemma med den-
na strategi är att eftersom hypoteserna kommer ur teori så kan under tiden undersökningen ut-
förs ny teori uppkomma som kan förändra bilden av forskningsområdet och hypoteserna. Detta 
dilemma har vi försökt parera så långt det är möjligt genom att utmana oss själva och redan från 
början ha en så bred teoretisk ansats som möjligt. 
 
Kommer vår studie att uppnå en hög grad av validitet, dvs kommer våra observationer att 
stämma överens med de teoretiska slutsatserna och hypoteserna som utvecklas?  Kommer våra 
resultat kunna generaliseras till andra sociala miljöer? Vi har identifierat två huvudsakliga vali-
ditetsproblem och vi redogör nedan hur vi valt att hantera dem.  
 
1) Det första problemet har att göra med den kvalitativa forskningsprocessen. Det finns en risk i 
alla slags kvalitativa studier att kopplingen mellan de teoretiska slutsatserna och hypoteserna 
och de empiriska observationerna blir vag. För att hantera detta problem och säkerställa att ar-

                                                      
9  Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 1:2, Alan Bryman, Liber 2001. 
10 Bryman: Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 1997. 
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betshypotesen i efterhand inte påverkas av våra faktiska observationer, bestämde vi oss från att 
arbeta utifrån ett ”hypoteslista”. Genom att spalta upp våra hypoteser och klargöra vilka teorier 
våra hypoteser är skapade från, kan vi sedan ”bocka av” vilka delar i våra hypoteser som kan 
bekräftas av emipiri, vilka som kan avfärdas och vilka delar som kan justeras. Genom att följa 
Edfeldts undersökningsprinciper och bibehålla ”the natural language” vid citat och verifierande 
användning kan vi så långt möjligt planera för en hög validiteten i våra resultat. 
 
2) När det gäller den andra validitetsaspekten, nämligen huruvida våra resultat kan generaliseras 
till andra sociala miljöer, vill vi redan nu uppmärksamma läsaren på att validiteten i våra resultat 
är låg. För att våra resultat skall kunna generaliseras måste vi kunna påvisa att vår observations-
skola är representativ för alla svenska skolor. Tids- och resursrestriktioner medför att urvalet 
inte kan anses vara stort nog för att säkerställa vetenskaplig säkerhet i resultaten. Vi betonar 
därför att de slutsatser vi kommit fram till inte är representativa utan endast ger "antydningar". 
För att uppnå hög validitet bör våra resultat bekräftas i ytterligare studier.  
 

Etiska principer 
Samtliga svar i detta examensarbete återges i enlighet med Edfeldts undersökningsprinciper. 
Denna innebär att formen ”the natural language” bibehållits vid citat och annan verifierande 
användning. Vidare återges samtliga intervjuarresponser i en anonymiserad form. Före samtliga 
intervjuer gavs löfte till respondenterna att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Resonden-
terna informerades vidare om att deras svar skulle presenteras i ett examensarbete och att de 
skulle ges möjlighet att få läsa responser och dragna slutsatser som ett sätt att säkerställa att de 
uppfattats och citerats korrekt (vilket också skedde).
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Styrformer och regelverk 
Måste en skola utveckla lokala bedömningskriterier? Vilka är i så fall motiven? I detta 
kapitel studerar vi vad nuvarande regelverk säger. Vi beskriver först vad som menas med 
”styrmedel” och vad syftet med dessa är.  Vi beskriver sedan den styrform som idag an-
vänds gällande den svenska skolan och vi ger en bakgrund till denna. Vi undersöker sedan 
vad regelverket säger om lokala bedömningskriterier och vilka andra riktlinjer som finns 
att tillgå. Slutligen redogör vi för de motiv som vi har funnit till varför en skola bör ta 
fram lokala bedömningskriterier. 

Olika styrmedel och styrbegrepp 
”Att styra skolan förutsätter förståelse av skolan som institution och därmed dess historia. Hur 
mål, innehåll och medel uppfattas måste förstås utifrån historiskt formade traditioner (…)”  

 
skriver Lindensjö/Lundgren i sin bok ”Utbildningsreformer och politisk styrning”. I boken ges 
en bild av hur utbildningspolitik formuleras och realiseras och hur utbildning kan styras och 
styrs politiskt11.  
 
Den svenska förvaltningsmodellen beskrivs också utförligt i Finansdepartementets rapport 
”Ekonomistyrning – effektivitet och transparans” 12. Förvaltningsmodellen bygger på att riksdag 
och regering delegerar åt statliga myndigheter, landsting eller kommuner att avgöra hur en verk-
samhet skall genomföras – dock inom ramen för mål och andra ramar som riksdagen har fast-
ställt. Två viktiga uppgifter för riksdagen blir då att dels klargöra målen och ramarna, dels att 
följa upp resultaten för att säkerställa att uppställda mål nås. För detta arbete krävs styrmedel.  
 
Alla styrmedel syftar till att på olika sätt säkra en verksamhets grundläggande värden och till att 
vidareutveckla verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som har fastställts. I privata 
verksamheter fastställs riktlinjer och mål av aktieägarna. I statliga fastställs riktlinjer och mål av 
riksdag och regering. Styrningen måste också säkerställa att de personer som skall driva verk-
samheten ges de bästa förutsättningar att klara åtagandet. 
 
När man talar om styrning av en verksamhet är tre begrepp centrala: ”ekonomistyrning”, ”orga-
nisationsform” och ”verksamhetsstyrning” (”management”-teknik). Ekonomistyrning handlar 
om att ställa upp ekonomiska mål och se till att de uppnås. Med verksamhetsstyrning avses att 

                                                      
11 

Lindensjö B, Lundgren UP, Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS Förlag, Stockholm 2006. 

12 Finansdepartementet, Ekonomisk styrning - Effektivitet och transparans, Ds 2000:63. 
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med olika metoder och modeller leda, styra och utveckla verksamhetens innehåll. En viktig del 
och förutsättning för båda är beslutet om organisationsform.  
 
Bilden nedan är grovt förenklad (det existerar idag nya styrformer än de i bilden nämnda och det 
förekommer även andra begrepp än de nedan använda), men den visar på principiell nivå hur de 
olika begreppen hänger ihop: 
 

 
 
 
Som bilden visar är målstyrning en decentraliserad styrfilosofi, och den går därför på det stora 
hela hand i hand med en decentraliserad organisationsform och en decentraliserad ekonomistyr-
ningsform, dvs resultatstyrning, och vice versa. 
 
Bilden kan också nyttjas för att förstå varför det idag många gånger råder oklarheter kring vad 
som menas med begreppet ”mål”. ”Mål” kan få helt olika innebörd beroende på vilken system-
nivå som avses: riksdags/regeringsnivå, huvudmannanivå eller verksamhetsnivå.  Det kan därför 
lätt uppstå sammanblandningar: mål/medel att nå målen, huvudmål/nedbrutna delmål, politiska 
mål/verksamhetsmål, strategiska övergripande mål/operativa mål, verksamhetsmål/individmål 
och så vidare.   

Statens nuvarande styrform av skolväsendet: 
Nationell styrning mot mål och resultat 

Från centralisering till decentralisering 

Lindensjö/Lundgren gör en historisk tillbakablick och redogör för svensk utbildningspolitik och 
olika skolreformer13. Bland annat behandlas den stora förändringen från en centraliserad styr-
ning av skolväsendet till en decentraliserad under 1980-talet. Riksdagen antog då den styrmo-
dell som gäller idag. Lindensjö/Lundgren beskriver den som byggd på två pelare, där den ena 
utgörs av målstyrning och den andra resultatutvärdering och redovisning. Grundtanken, skriver 
Lindensjö/Lundgren, var att skolutveckling skulle ske genom att uppföljning och utvärdering 
ger underlag för beslut om förändring.  

                                                      
13 

Lindensjö, Lundgren,  2006. 
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I Proposition 1990/91 om ansvaret för skolan står14: 
 

”Styrning som en process förutsätter nämligen att resultat hela tiden bedöms och påverkar 
den fortsatta styrningen. Uppföljning och utvärdering har i detta perspektiv syftet att syn-
liggöra resultat och ge underlag för förändringar. Att synliggöra resultat är inte bara en frå-
ga om att kontrollera hur ansvaret fullföljs, det är också en fråga om hur arbetet skall drivas 
vidare. Uppföljning och utvärdering blir i detta perspektiv en del av den dagliga verksamhe-
ten, en del som behövs för att arbetet skall kunna utvecklas och ge resultat.” 

 
Den nya styrformen, mål- och resultatstyrning, ställde helt nya krav på hur läroplanerna skulle 
utformas skriver Lindensjö/Lundgren15: 

”Målen kan inte (…) utformas så att de blir direkt styrande för undervisningen. Det skulle in-
nebära en alltför långt driven detaljstyrning. Målen skall istället utformas så att de kan kon-
kretiseras och preciseras på lokal nivå. Detta skall ske genom att lärarna tillsammans, t ex 
inom en arbetsenhet, med utgångspunkt i de centrala målen och i kommunens skolplan ställer 
upp preciserade mål för sin undervisning.” 

 
Målen skall alltså konkretiseras och preciseras på lokal nivå så att de blir tydliga för alla berör-
da, inklusive eleverna. Ur ett styrningsperspektiv inbegriper detta påstående även bedömnings-
kriterierna, då de styr mot målen: 
 

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kurspla-
nen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kriterier (…)" 

                                       (Lpo94, kap 2.7). 
 

Målstyrning för planering 

När de nya läroplanerna infördes 1994, försvann således detaljregleringen av hur undervisning-
en skulle bedrivas och vilket stoff som skulle avhandlas, dvs den sk ”Regelstyrningen”. Istället 
infördes ”Målstyrning” (i ”managementlitteratur kallat ”MBO, Management By Objectives”). 
Staten skulle inte längre styra verksamheten med centrala regler för genomförandet, utan endast 
ange mål som skulle uppnås.  
 
Begreppet ”målstyrning” har länge använts inom företag men har på senare tid kommit att an-
vändas även inom offentliga organisationer. ”Målstyrning” är en management-teknik och inne-
bär att en organisations eller en verksamhets övergripande mål, i detta fall statens, bryts ner till 
specifika delmål kopplade till varje division, avdelning och enskild anställd inom organisatio-
nen.  Nedbrytningen av målen sker uppifrån och ned och förutsätter att samtliga medarbetare 
deltar i arbetet med målformuleringen. Det övergripande målet som gäller för hela organisatio-
nen (i detta fall skolsystemet) förverkligas först då alla enheter (alla skolor) uppfyller sina mål, 

                                                      
14 

Proposition 1990/91 om ansvaret för skolan. Stockholm 1991. 
15 

Lindensjö B, Lundgren UP, Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS Förlag, Stockholm 2006.
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vilket i sin tur kräver att varje medarbetare i respektive enhet (rektorer och lärare) uppnår sina 
mål. Att på övergripande nivå styra mot målen och sedan också säkerställa att mål och delmål 
nås är vad som menas med god målstyrning.  
 
Styrformen förutsätter kontroll och utvärdering för att se om målen har nåtts. Av detta skäl 
skrivs målen på ett sådant sätt att en utvärdering faktiskt blir möjlig (målen skall vara mätbara). 
En illustrativ bild över målstyrningsprocessen visas nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målstyrningsprocessen 

 
 
Statens övergripande mål för utbildningsverksamheten utgörs av de sk strävansmålen och upp-
nåendemålen. De beskrivs i de nationella kursplanernas mål och i ett andra led i de nationella 
bedömningskriterierna kopplade till varje kursplan. Statens minimimål utgörs av ”Godkänd-
nivån”, dvs den kunskapsmängd varje enskild elev minst bör inneha i slutet av årskurs fem re-
spektive nio. Denna nivå motsvarar alltså i styrningstermer den lägsta kunskapsnivå som sittan-
de regering anser krävs av medborgarna för att samhället skall kunna utvecklas på det sätt reger-
ingen anser vara bäst. Denna miniminivå kan ur ett medborgarperspektiv också ses som den 
kunskapsmängd varje enskild medborgare minst kan förvänta sig och har rätt att kräva av sin 
valda regering genom sina lärare. Detta kastar också lite ljus över varför styrdokumenten idag så 
tydligt markerar trepartsmodellen lärare-elev-förälder (målsman) som garanter och kontrollanter 
av att målstyrningen fungerar i demokratisk anda.  
 
Förespråkare menar att fördelen med att nyttja målstyrning istället för regelstyrning som styr-
form i en organisation är ökad effektivitet, och den viktigaste fördelen som brukar anges är att 
styrformen sätter ”kunden” i centrum (i skolans fall ”eleven”) . Genom att man utgår från kun-
den/eleven redan när man formulerar målen, följer kund-/elevperspektivet med vid nedbrytning-
en av målen. Styrformen förutsätter målformulering, dialog och utvärdering (kontrollfunktion). 
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Kritiken mot målstyrning, å andra sidan, handlar om att ”det går inte att styra mot målen med 
målen”.  En tredje kategori röster menar att det inte är målstyrningens fel när det går snett och 
en organisation blir ineffektiv, utan snarare bristen på utbildning och information om styrformen 
på de olika beslutsnivåerna. 
 

Resultatstyrning för uppföljning 

Begreppet ”ekonomistyrning” är en samlingsbeteckning för finansiell styrning och resultatstyr-
ning i staten16. Ekonomistyrning handlar om att ställa upp ekonomiska mål och se till att de 
uppnås. Ekonomistyrning består av två grundpelare. Med finansiell styrning menas att staten 
definierar ramen för en organisations resursförbrukning; en god finansiell styrning leder till en 
god kontroll och en god hushållning av resurserna. Häri ingår budgetering och redovisning som 
planerings- respektive uppföljningsform. Med resultatstyrning menas å andra sidan att staten 
styr verksamhetens innehåll och effektivitet; nyckeltal och mått (både kvalitativa och kvantitati-
va) sätts upp för de resultat som verksamheterna skall uppnå. Med ”resultat” i statlig verksam-
het menas de prestationer verksamheten åstadkommer och de effekter dessa prestationer leder 
till; i privat näringsverksamhet är resultaten oftast ekonomisk vinst, medan en skolverksamhets 
resultat också utgörs av det lärande som utbildningen åstadkommer hos eleverna.  
 
Den statliga resultatstyrningen är således integrerad i den ekonomiska styrningen men också i 
budgetprocessen. En väl fungerande och effektiv statlig verksamhet (såsom skolverksamheten) 
förutsätter att de två ekonomiska styrformerna, nämligen den finansiella styrningen och resultat-
styrningen samverkar på ett bra sätt och att alla led i besluts- samt genomförandekedjan i stats-
makten tar sitt ansvar vad gäller tydliga mål och riktlinjer. Tydliga styrdokument på lokal nivå 
som speglar de uppsatta målen på övergripande statlig nivå, är därför avgörande. Med varje 
lokalt styrdokument som väljer att gå en annan, egen väg, urholkas de statliga målen. 
 
Skolverket beskriver betygssättningen som en del av skolans resultatredovisning som ger infor-
mation om de individuella elevernas prestationer. Sett ur statens perspektiv utgör således bety-
gen ett mått, ett nyckeltal, i resultatstyrningen medan bedömningsmekanismen (som uttrycks 
genom de nationella kriterierna) är ett verktyg för skapandet av dessa nyckeltal. Staten mäter 
verksamhetens resultat med hjälp av betygen. Skoluppdraget är att se till att eleverna får god-
känt (G) som en miniminivå, eller minsta acceptabla kunskapsnivå för sina medborgare. I Lpo 
94 står följande att läsa:   
 

”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nöd-
vändiga för varje individ och samhällsmedlem. ” 

 
Hur skall staten säkerställa att detta ansvar tas på allvar och uppfylls? Måhl menar att svaret på 
denna fråga är just betygssystemet: 
 

                                                      
16 Finansdepartementet, Ekonomisk styrning, Effektivitet och transparans, Ds 2000:63. 
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”Vad händer om man avskaffar betygen? Jo det finns inga nationella krav. Det finns inga mått 
på kunskap. Det syns ingenstans att en del elever inte lär sig det som krävs. Ingen kan utkräva 
ansvar, varken statliga myndigheter eller föräldrar. ” 

 

Likvärdighet i ett målstyrt system med resultatansvar 

Genom riksdagsbeslutet 1991 överfördes ansvaret för skolverksamhetens genomförande till 
kommuner och skolor. Denna stora förändring genomfördes parallellt med införandet av den 
nya läroplanen, Lpo 94. Avsikten var att utforma en ordning som tillät lokala initiativ men som 
samtidigt var en del av ett nationellt likvärdigt utbildningssystem.  
 
Ansvaret för skolan lades gemensamt på tre parter: staten, kommunernas politiker och skolans 
personal. De kommunala politikerna fick i ansvar att se till att skolorna inom kommunens skol-
väsende ges förutsättningar att nå de nationella målen, medan de professionella kom att inbegri-
pa utveckling av undervisningen så att eleverna får möjlighet att nå dessa mål.  
 
I läroplanernas och kursplanernas utformning lämnades utrymme för en lokal utveckling av 
verksamheten, det sk ”lokala frirummet”, vilket ger lärare och elever möjligheter att gemensamt 
fatta beslut om stoff- och metodval för att uppsatta mål skall nås på bästa sätt. Samtidigt finns 
en kontrollmekanism för att inte frihetsgraderna skall bli för stora. I skollagen (1 kap. 2 §) ställs 
krav på likvärdighet: 
 

”Utbildningen skall vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.” 

 
En förutsättning för att den nationella likvärdigheten skull kunna garanteras är att de olika an-
svarsområdena kommunicerade med varandra och att verksamhetens resultat skulle utgöra un-
derlag för de beslut som politikerna tar i skolfrågor. 
  
Vad menas då med ”likvärdighet” i regelverket? Vi har inte kunnat finna någon egentlig defini-
tion som klargör vad som menas med begreppet. Däremot ges riktlinjer och andemeningar om 
vad som avses. I skollagen föreskrivs att utbildningen inom varje skolform skall vara ”likvär-
dig” oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §): 
 

”Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning in-
nebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 
skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika an-
ledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig ut-
formas lika för alla.” 

  
I Skolverkets dokument ”Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning”17 från år 
2000 förtydligas begreppet ytterligare: 

                                                      
17 Skolverket, Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning, Dnr: 00-2004:556 
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”En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs 
ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och 
som motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för bedöm-
ningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en 
annan klass.” 

 
Skolverket genomförde år 2000 tre nationella kvalitetsgranskningar av 20 kommuner18. Gransk-
ningen visade att det fanns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för en likvärdig be-
dömning av elevernas kunskaper. Skillnaderna gällde t.ex. att förståelsen av tankarna bakom 
betygsättningen i styrsystemet i dess helhet varierade, liksom kunskapen hos lärarna om kurs-
planernas innehåll. Lokalt utformade kriterier uppvisade skilda uppfattningar om kravnivåer för 
olika betyg och stämde olika väl överens med de nationellt fastställda målen och kriterierna.  
 
 
 
 
 

Vi kan konstatera att de nationella läroplanerna, de kursplaner och det betygssystem som det 
beslöts om 1993, tillsammans utgör kärnan i den nuvarande svenska modellen för skolväsendet 
- ett målsystem med resultatansvar. Styrdokumenten är direkt riktade till de professionella i 
skolan, men gäller även för skolans huvudman som ram för beslut om det lokala skolväsendet.  
 
Vi kan konstatera att ”målstyrning” är ett politiskt styrverktyg där nationella mål ställs upp av 
politiker på riksdagsnivå för att förvaltas av politiker på statlig och kommunal nivå. Vi kan ock-
så konstatera att ”resultatstyrningen” är ett verktyg att kunna följa upp, få kontroll över och ev 
kunna påverka ”resultatet” i slutänden, dvs elevernas kunnande. Den ”finansiella styrningen”, 
slutligen, syftar till att kunna styra de ekonomiska medel man har att tillgå och med vilka man 
åstadkommer resultaten med.  
 
Sett ur statens perspektiv utgör således betygen ett mått, ett nyckeltal, i resultatstyrningen me-
dan bedömningsmekanismen (som uttrycks genom de nationella kriterierna) är ett verktyg för 
skapandet av dessa nyckeltal 
 
 

                                                      
18  Skolverket. (2000c). Nationella kvalitetsgranskningar 2000 (Skolverkets rapport nr 190). Stockholm: Skolverket Liber.
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Vad säger regelverket om lokala bedömningskri-
terier? 

Vad säger läroplanen Lpo -94? 

Skolan har ett uppdrag av staten, ett samhällsuppdrag. I detta uppdrag finns flera delar . Vad 
säger regelverket om bedömningsgrund och betygskriterier? I avsnitt 2.7 i Lpo94 slås fast att: 
 

 ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kurspla-
nen för respektive ämne eller ämnesblock samt att det som stöd för betygssättningen finns äm-
nesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg”.  

 
Betygskriterierna, som anges i anslutning till respektive kursplan, preciserar vilka kunskaper 
som krävs för att få betyget VG respektive MVG. Det högre betygssteget innefattar kraven för 
det lägre. För att erhålla betyget VG skall eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som 
gäller för betyget. För att erhålla betyget MVG skall eleven förutom de kunskaper som gäller för 
VG ha kunskaper enligt kriterierna för MVG. Huvudregeln är att eleven skall uppfylla samtliga 
kriterier för att erhålla något av de bägge betygen. För dessa betygssteg gäller dock att särskilt 
väl utvecklad förmåga avseende något eller några kriterier kan väga upp brister avseende ett 
eller ett par andra kriterier. 
 
I avsnitt 2.7 i Lpo 94, slås vidare nedanstående mål och riktlinjer fast19: 
 
Mål 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation 

till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
 
Riktlinjer 
Läraren skall 
• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn 
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat 

och utvecklingsbehov  
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kra-

ven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 
 
 
 
 
 

                                                      
19 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94.
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I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen samt avsnitt 2.2 i Lpo 94 står det vidare: 
 

En skola skall ge tillräckliga förutsättningar för alla elever att nå målen för utbildningen i 
årskurs 9 

 
I 4 kap. 1 § skollagen, 2 kap. 6 § grundskoleförordningen samt avsnitt 2.8 i Lpo 94 står det: 
 

Kursplanernas mål att uppnå anger den kunskapsnivå som alla elever minst skall uppnå efter 
det femte och nionde skolåret i samtliga ämnen. Enligt läroplanen har rektor ansvar för sko-
lans resultat och för att dessa systematiskt följs upp och utvärderas i relation till bland annat 
de nationella målen. Denna analys bör sedan ligga till grund för förbättring av verksamheten 
i stort.  

 
Lärarna skall vidare fortlöpande följa upp och dokumenterar enskilda elevers kunskapsutveck-
ling och ha en god överblick över kunskapsutvecklingen hos de elever de ansvarar för.  
 
Eleverna skall, i enlighet med läroplanens intentioner, kunna ta ansvar för sin egen utbildning. 
För att kunna göra detta krävs att skolan klargör vilka mål utbildningen har. Eleverna skall vara 
väl informerade om målen att uppnå för årskurs fem och nio och även betygskriterierna i de 
årskurser där betyg sätts. Även i skolans tidigare årskurser skall eleverna vara väl informerade 
om målen för verksamheten. 
 
I läroplanen uttrycks också att eleverna skall få reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll. 
 
I regelverket står det alltså ingenting om krav på lokala bedömningskriterier. Det finns ingen 
förordning som säger att skolor måste formulera bedömningskriterier. Vi kan dock konstatera 
att regelverket på flera ställen ger direktiv om ”öppenhet” mot elever och föräldrar som möjli-
gen skulle kunna kan tolkas som ett behov av lokala betygskriterier. Vi kan också konstatera att 
den nu gällande styrmodellen implicerar att sådana finns. Därtill förefaller det finnas ett reellt 
och stort praktiskt behov av lokala förtydliganden som elever och föräldrar förstår.  
 

Vilka andra riktlinjer finns att tillgå? 

I Skolverkets informationsmaterial ”Grundskola för bildning (som alltså ges ut två år efter Lpo 
94) - sägs20: 
 

”Ett väsentligt inslag i betygsreformen är öppenheten i systemet. Öppenheten innebär dels en 
synlighet, dvs. att betygskriterier och andra grunder för bedömning och betygssättning ska 
vara tillgängliga inte bara för läraren utan också för elever och föräldrar.”  

 
Grundtanken med det nya betygssystemet var alltså att göra betygsättningen mer öppen för ele-
verna. I kontrast till det tidigare relativa betygssystemet är den nya idén att eleverna nu i förväg 

                                                      
20 

Skolverket: Grundskola för bildning – kommentarer till läroplaner, kursplaner och betygskriterier. Stockholm 1996.
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ska få veta vad som krävs för att få ett betyg. Även om det finns många målgrupper som är mot-
tagare och läsare av lokala bedömningskriterier, slår Skolverket fast att de två viktigaste mål-
grupperna är just eleverna och deras föräldrar.   
 
I Skolverkets skrift ”Allmänna råd och kommentarer: Likvärdig bedömning och betygsättning”  
anges det hur man kan eller bör handla, detta syftar till att påverka utvecklingen i en viss rikt-
ning samt främja en enhetlig rättstillämpning. Allmänna råd skall alltså följas såvida skolan inte 
kan visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås. När det 
gäller lokala arbetet med tillämpningen av nationella mål och betygskriterier (SKOLFS 
2004:23) ges bland annat följande riktlinjer (utdrag): 
 

- Nationella betygskriterier bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det 
 klargörs vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst betyg utifrån 
 de nationella betygskriterierna 
- Det lokala arbetet för att tydliggöra och konkretisera de nationella målen och betygskrite-

rierna har olika syften. Det utgör ett underlag för planeringen av undervisningen, det lig-
ger till grund för information, diskussion och samråd med elever och föräldrar och för be-
dömningen av elevens kunskaper. 

-  De lokala tolkningarna av betygskriterierna bör jämföras med tolkningar som görs 
 av andra lärare och analyseras utifrån bl a  resultaten på nationella prov. De lokala 
 tolkningarna tillsammans med de nationella betygskriterierna ligger till grund för 
 information till eleverna om vilka kunskaper de ska ha utvecklat för att erhålla ett 
 visst betyg. 
- Det är viktigt att det förs diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner och 
 betygskriterier mellan lärare i olika program, årskurser och skolor, både för att inspirera 
 och lära av varandra och för att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisningen 
 och bedömningen av elever i skolan och i olika skolor. Rektor ansvarar 
 för att sådana diskussioner kommer till stånd. 

 
Lite längre fram kan man läsa: 
 

”Eftersom nationella mål och kriterier i stor utsträckning är formulerade som kunskaps-
kvaliteter kan lokalt utvecklade riktlinjer för bedömningen inte endast uttrycka ett antal fakta-
områden eller moment som eleverna ska ha kunskaper om. De måste också tydliggöra hur 
kvaliteter i elevernas kunnande, som t.ex. förmåga att uppfatta helheter, göra jämförelser och 
se samband, kan urskiljas.” 

 
I denna skrift förtydligas också kopplingen mellan de nationella och de lokala betygskriterierna:  
 

”Det är alltid de nationellt fastställda målen och kriterierna som utgör grunden för bedömn-
ingen av eleven.” 

 
Att det således inte handlar om att skapa nya och egna bedömningskriterier står helt klart. Det 
står också helt klart att det heller inte handlar om att ”bryta ner” eller utforma mer detaljerade 
kriterier. Istället ges en hänvisning till det ”lokala frirummet”.  Det ”lokala frirummet” tillåter 
en skola att själv välja ut ett stoff och metoder för en viss kurs, så länge detta val av stoff och 
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metoder leder mot de nationellt uppställda målen. Att utforma lokala bedömningskriterier hand-
lar således om att anpassa de nationella bedömningskriterierna så att de hänger ihop och är i 
linje med det stoff- och metodurval som har gjorts, med andra ord: ”…tolka dessa utifrån det 
innehåll och det arbetssätt som läraren beslutat om tillsammans med eleverna.” 
 
I samma avsnitt konstateras att det är läraren som ansvarar för att valet av stoff och metoder 
leder mot de nationellt uppställda målen och att eleverna ges möjlighet att uppfylla de nationellt 
fastställda kriterierna. Det slås också fast att det är läraren som bär ansvaret för att varje elev får 
möjligheter att visa sina kunskaper så att de kan bedömas utifrån kriterierna. Detta inbegriper 
givetvis också provutformningarna. Proven måste utformas på ett sådant sätt att eleverna ges 
möjlighet att visa sina kunskaper utifrån de krav som i förväg ställts i form av lokalt utformade 
mål och bedömningskriterier. 
 
I Skolverkets kvalitetsgranskning av de 20 kommunerna, som refererats till i föregående kapitel, 
ägnas ett avsnitt åt de lokala bedömningskriterierna21. Man konstaterar här att måldokument och 
betygskriterier på nationell nivå medvetet är generellt utformade just för att möjliggöra lokala 
tillämpningar, bedömningar och beslut (det sk ”lokala frirummet”). Detta ställer krav på lärarna 
att omforma de nationella dokumenten till lokala kursplaner och bedömningskriterier anpassade 
till den undervisning som lokalt är mest ändamålsenlig för att nå de nationella målen. Man kon-
staterar också att det finns en betydande vilsenhet bland lärarna om relationen mellan lokala och 
nationella kriterier. Det är svårt för lärarna att hitta rätt grad av konkretion för de lokala kriteri-
erna. Bland elever och föräldrar förekommer ofta krav med så långtgående konkretisering att 
kriterierna i så fall skulle reduceras till checklistor där eleven kan pricka av momenten på väg till 
det önskade betyget. Många lärare tycks ha lämnat de skrivna dokumenten och hänvisar till att de 
använder ”inre mallar” när de sätter betyget, något som gör det nästan omöjligt för eleverna att få 
tillgång till grunderna för bedömningen. I många inspektionsrapporter kan man också läsa att ele-
ver uttrycker frustration över att inte förstå/få information om på vilka grunder de bedöms. 
 
  

Vi kan ur ovanstående konstatera att:  
• en skola bör utveckla lokala bedömningskriterier 
 
och att begreppet ”lokala bedömningskriterier”: 
• innebär tydliga riktlinjer och beskrivningar om vad som krävs för ett visst betyg 
• att dessa riktlinjer och beskrivningar görs tillgängliga för eleverna i förväg, innan bedöm-

ningarna görs 
• inte innebär att man skall konstruera en helt egen lokal bedömningsplattform 
• inte innebär att man ska bryta ner eller omtolka de nationella kriterierna 
• innebär att utforma kriterier så att de stämmer överens med de lokala målen för de stoff- och 

metodurval som har genomförts  
• innebär att konkretisera de nationella kriterierna så att de förstås av de lokala eleverna och 

deras föräldrar 
• innebär ett kvalitativt tänkande 
 

                                                      
21 

Skolverket. (2000c). Nationella kvalitetsgranskningar 2000 (Skolverkets rapport nr 190). Stockholm: Skolverket Liber
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Motiv till ”lokala bedömningskriterier”?  
Vi har i gällande regelverk och riktlinjer samt också i annan litteratur sökt och kunnat finna tre 
övergripande motiv till att bedömningskriterier behövs och varför de måste konkretiseras till 
den grad att samtliga inblandade parter förstår och agerar efter dem: styrningsmässiga motiv, 
juridiska/demokratiska motiv samt pedagogiska motiv. 
 

Styrningsmässiga motiv 

Bedömnings-/betygskriterier är en fundamental del i den gällande styrform av skolan. Bedöm-
nings-/betygskriterierna utgör en medveten styrning mot kursplanernas mål. Sett ur ett statligt 
perspektiv är de en del av skolans resultatredovisning och bedömningsmekanismen uttrycks 
genom de nationella kriterierna. Lokala bedömningskriterier är ett av statens verktyg att säker-
ställa att likvärdiga resultat skall uppnås. Sätten som kriterierna kan utformas på är många.  
 
Också i forskningssammanhang tas kopplingen mellan bedömnings-/betygskriterier och styr-
former upp. Korp uppmärksammar behovet att fundera på vilka teoretiska grundprinciper be-
tygskriterierna faktiskt vilar på, vilka funktioner betygskriterierna skall fylla samt vad de ska 
användas till22. Korp redogör för hur regelstyrningen genom sina detaljerade timplaner krävde 
kvantitativa och normativa betygskriterier för att kvantitativa betyg skall kunna sättas, medan 
målstyrning, å andra sidan, implicerar kvalitativa betygskriterier för att kvalitativa betyg skall 
kunna sättas. 
 

Juridiska/demokratiska motiv 

Betygssättning är formellt sett en myndighetsutövning. Läraren skall enligt 16 § i Skollagen vid 
betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 
kraven i kursplanen. De mest grundläggande bestämmelserna för betygssättning finns i läropla-
nerna. Mer detaljerade bestämmelser finns i förordningstexterna för de olika skolformerna. Där-
till ger Skolverket ut föreskrifter, allmänna råd och kommentarer samt vägledning inför betygs-
sättning. I bestämmelserna (§5 i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer - Likvärdig be-
dömning och betygssättning) klargörs att det är läraren som har ansvaret att sätta betyg, inte 
rektorn23: 
 

”Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömning 
och lärarna inte kan enas, skall betyget sättas av rektorn.” 

 
Detta innebär att det aldrig kan bli fråga om att rektorn ändrar det betyg som en lärare har satt. 
Rektor kan sätta betyg bara i det fall flera lärare har undervisat i ett ämne/ämnesblock och dessa 
lärare inte kan enas. Av läroplanen framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att lärarna får 
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 
(avsnitt 2.8 Lpo 94). Rektor har också ansvar för att det ges utrymme för diskussioner 
mellan lärare om betygsättningen 
                                                      
22 

Korp H, Kunskapsbedömning– hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling, U03:010. Stockholm 2003. 
23 

Skolverket: Allmänna råd och kommentarer - Likvärdig bedömning och betygsättning. 2004. 
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Lärarens bedömning av en elevs studieprestationer har stor betydelse för elevens möjligheter att 
komma in på högre utbildningar och för att få arbete. Ett slutbetyg kan med andra ord ses som 
en elevs ”entrébiljett” till samhället. I takt med att samhällets kunskapskrav ökar och konkur-
rensen om arbetstillfällena hårdnar, får därför den enskilda lärarens bedömning och satta slutbe-
tyg också allt större konsekvenser, särskilt för de elever som inte når upp till statens satta mini-
minivå ”Godkänd”. Slutbetyget har med andra ord rättsverkningar för eleven och det finns yt-
terst små möjligheter att ändra på ett slutbetyg. Det är därför viktigt att bestämmelserna om 
bedömning och betyg tillämpas och därtill på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. På förhand of-
fentliggjorda och av eleverna kända bedömningskriterier fungerar i sammanhanget som på för-
hand kända grunder för hur betygsbedömningen, dvs myndighetsutövningen, kommer att ske. 
 
Skolverket, Riksrevisionen och Myndigheten för skolutveckling har vid upprepade tillfällen 
rapporterat om bristande rättssäkerhet och likvärdighet, och ämnet har behandlats flitigt i såväl 
forskningslitteratur som i den offentliga debatten. Övergripande - och förenklat - handlar identi-
fierade brister om att gällande bestämmelser inte följs, att allt för många lärare har egna tolk-
ningar och modeller för att sätta betyg och att det underlag som utnyttjas inte är tillräckligt all-
sidiga. Att eleverna från början ska ha kännedom om målen för verksamheten är ett annat områ-
de inom vilket myndigheterna riktar kritik mot skolorna. Bristerna förklaras många gånger med 
att staten inte gav lärarna utbildning i samband med den nuvarande läroplanens införande, men 
också med att den höga abstraktionsnivån i målstyrningens styrdokument gav antingen för stort 
handlingsutrymme eller helt dolde målen. Exempelvis Selghed skriver att när det gäller statens 
sätt att implementera reformen av skolväsendet och Lpo94 fick lärarna fick ansvaret att säker-
ställa att decentraliserade mål nås med mycket kort varsel och utan utbildning24. Lärarna 
”…förbereddes inte och erbjöds heller inte möjligheter att sätta sig in i de antaganden och 
principer som betygssystemet vilar på”25. Selghed menar att lärarna var utlämnade att själva 
skapa sig en förståelse av vad som skulle bedömas och hur det skulle ske, och att stödet från 
statsmakten och den lokala huvudmannen har uteblivit. 
 

Pedagogiska motiv 

Staten ställer genom läroplanen krav på att lärarna skall informera eleverna och deras målsmän 
om vilka lärandemålen är och på vilka grunder eleverna kommer att bli bedömda. I Lpo 94 står 
följande om lärarens uppdrag att underlätta elevens lärande: 
 

Läraren skall 
•  Utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
•  Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
•  Organisera och genomföra arbetet så att eleven 
 - utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla  
   hela sin förmåga. 
 - upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. 

                                                      
24 

Selghed B. Betygen i skolan-kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. Liber. Stockholm 2006. 
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Att göra bedömningsgrunden tydlig och begriplig för eleverna ingår således i statens uppdrag 
till skolväsendet. Den pedagogiska konsekvensen blir att elevernas lärande påverkas. Med tydli-
ga och begripliga mål och bedömningsgrunder underlättas elevernas lärare. Det blir möjligt för 
eleverna att lägga upp relevanta och effektiva lärandestrategier och fokusera på rätt stoff, och 
eleverna ges en möjlighet att förbättra sina studieresultat direkt kopplat mot de nationella mål 
som är satta för skolverksamheten i stort. Med tydliga och begripliga bedömningskriterier ges 
eleverna en möjlighet att utveckla hela sin förmåga och ta ett större ansvar för sin egen kun-
skapsutveckling. Samtidigt medför dialogen i lärarkåren pedagogisk utveckling vilket i slutän-
dan också gynnar elevernas lärande.  
 
 
 

Vi kan i enlighet med ovanstående konstatera att det finns både styrningsmässiga, juridis-
ka/demokratiska och pedagogiska motiv till att utveckla lokala bedömningskriterier. 
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Bedömning i teorin 

I det föregående kapitlet konstaterade vi att en skola utgående från gällande regelverk bör 
utveckla lokala bedömningskriterier. Vad innebär då begreppet ”bedömning” och vilka 
bedömningsmodeller finns då att tillgå? Vilken slags bedömningsmodell bör en skola utgå 
från? Detta är frågor som måste besvaras för att en arbetsprocess som syftar till att ut-
veckla lokala bedömningskriterier skall kunna planeras och genomföras på ett bra sätt. 

Vad innebär begreppet bedömning? 

Bakgrund 

Ordet ”bedöma” definieras i den svenska akademins ordbok på följande sätt26: 
 

”bilda sig/hysa en mening om (ngn/ ngt); värdera/ uppskatta/betrakta (ngn/ ngt på ett visst 
sätt); avge sitt betänkande/utlåtande om beskaffenheten av en förtjänst”.  

 
Korp belyser att begreppet bedömning är brett och kan inbegripa olika saker beroende på det 
sammanhang det används i27. I sin avhandling hänvisar hon till Hambleton och Sireci och att de 
l990 fann hela 57 olika definitioner på bara begreppet ”kriterierelaterad bedömning”. Denna 
mångfald speglar samtidigt också den stora variation av bedömningsmodeller, menar Korp. 
 
Korp menar att om man till fullo skall förstå begreppet bedömning, måste man först se till ”syf-
tet” med bedömningen, men också till ”vad” det är som skall bedömas och ”hur” det skall be-
dömas. Dessa kategorier är i sin tur nära sammankopplade med olika slags bedömningsmodeller 
och begrepp. I avsnitten nedan försöker vi belysa olika innebörder av begreppet, vilket därmed 
också sammanfattar hur vi ser på begreppet.   
 
Vi önskar i sammanhanget betona att vi medvetet valt att inte närma oss begreppet ”bedöm-
ning” utifrån ett lärandeperspektiv. Vi skulle kunnat studera om det finns en koppling mellan 
också olika teoretiska lärandesyner och synen på bedömningar i respektive teori och samtid. Vi 
har medvetet valt att inte göra detta, då detta inte varit fokus för examensarbete. 
 

Begreppet bedömning – utifrån ”syfte” med bedömningen 

Begreppet ”bedömning” ges ett slags innehåll när man utgår från ett ”syfte”. Det grundläggande 
syftet med bedömningen, menar Korp (ibid), är att se vad eleverna kan och inte kan.  
 
                                                      
26 SAOB, nätupplaga 2008. 

27 
Korp H, Kunskapsbedömning– hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling, U03:010. Stockholm 2003.
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Denna information, eller insamlade data, om eleverna kan sedan användas på olika sätt. Korp 
skiljer ut tre systemnivåer med sinsemellan olika behov och där insamlade data, dvs bedöm-
ningsinformationen, används för olika ändamål:  
 
• individnivå 
• gruppnivå samt 
• systemnivå 
 
Den individuella bedömningen står som grund för alla nivåers behov av information. 
 

Bedömning på individnivå – summativ/formativ bedömning 

På individnivå finns det ett behov att göra bedömningar för att kunna dra slutsatser om enskilda 
elevers kunskaps- och kompetensutveckling.  
 
Den individuella bedömningen kan delas upp i två kategorier. Den första resulterar i att bedöm-
ningen ges som ett omdöme på det man har studerat, den andra i att bedömningen ligger till 
grund för att förbättra undervisningen. De senaste åren har begreppen ”summativ” och ”forma-
tiv” bedömning börjat användas för dessa två former. Den summativa bedömningen innefattar 
alltid en värdering av elevens prestation och kan användas för rangordning och urval till vidare 
studier. Den formativa bedömningens främsta mål, å andra sidan, är pedagogisk där bedöm-
ningen används som grund för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Dessa bedömningsformer, 
menar Korp, är kopplade till systemnivåer och kan därför principiellt sett användas för bedöm-
ningar oavsett idéhistorisk bedömningstradition.  
 
Den vanligaste formen av summativ bedömning är betyg. Eftersom betygssättningen ligger till 
grund för rangordning och urval är det av yttersta vikt att betygssättningen genererar ett tillför-
litligt resultat. Den summativa bedömningen har flera funktioner. Bland annat kan betyg använ-
das för i) certifiering, dvs som ett bevis på att en person har tillhandahållit en viss kompetens 
under sina studier. Betygen kan även användas för ii) differentiering, dvs till att kvalificera ele-
ver till högre studier genom att betygssättningen rangordnar eleverna. Betyget är också ett bevis 
på att skolan har tillgodosett elevens rätt till kunskap och som kan visas upp till elever och för-
äldrar.  
 
Den formativa bedömningen har två huvudfunktioner: dels utgör den ett stöd för eleven och 
dels är den ett stöd för läraren. Som nämnts ovan är syftet med den formativa bedömningen att 
hjälpa eleven att utveckla sin kunskap i framtiden. Korp28 ställer upp de vanligaste formativa 
syftena med bedömning: i) identifiera behov av hjälp och stöd i lärandet, ii) få reda på vilka 
förkunskaper som finns, iii) stödja eleven i att ta mer ansvar och reflektera mer över sitt eget 
lärande och iv) motivera eleven. Ur detta följer att den formativa bedömningen har både en di-
rekt och indirekt påverkan på eleven. Den indirekta påverkan sker genom att läraren får infor-
mation via bedömningen som läraren sedan använder vid bemötandet och stödjandet av eleven.  
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Bedömning på gruppnivå 

Bedömningsinformationen kan slås ihop, dvs data kan aggregeras, till gruppnivå. Exempelvis 
kan elevernas betyg användas för att få fram information om olika gruppers prestationer. Med 
hjälp av bedömningen på individnivå kan således gruppnivån synliggöras. Syftet är oftast att ta 
fram olika slags statistik, exempelvis om skillnader mellan flickor och pojkars betyg, jämförel-
ser mellan olika skolors prestationer eller skillnader mellan olika ämnen etc. 
 

Bedömning på systemnivå 

Genom att slå ihop bedömningsinformationen ytterligare, dvs aggregera data ytterligare ett steg, 
kan man med hjälp av bedömningen på individnivå synliggöra också den övergripande system-
nivån. På denna nivå, menar Korp, är det främsta syftet med bedömningen att kunna kontrollera 
att kommuner och individuella skolor uppfyller de krav som ställs från statligt håll. Betygsstati-
stik underlättar denna statliga kontroll av kommunerna; staten kan säkerställa att kommunerna 
uppfyller sitt uppdrag genom att erbjuda alla elever en god och likvärdig utbildning samt se att 
de statliga ekonomiska investeringarna i skolan ger den avkastning som är önskvärd. Bedöm-
ningen ligger därmed här till grund för en form av kvalitetssäkring. Omvänt kan skolorna an-
vända informationen som underlag för att visa vad den åstadkommit och att hävda resursbehov 
gentemot styrande organ t ex kommun och stat. En sådan kontroll på systemnivå står inte på 
något sätt i motsatsförhållande till att man samtidigt gör bedömningar av enskilda individers 
prestationer, dvs på individnivå.  
 
 

Begreppet bedömning – utifrån ”vad” som skall bedömas 

Om man istället utgår från ”vad” det är som skall bedömas, belyser man begreppet ”bedöm-
ning” från ett annat håll. Lärare, menar Korp, måste ha klart för sig vad det är som skall efter-
strävas och vilka kunskapsmål som skall uppnås. Det finns flertal begrepp som används då man 
beskriver vad som skall bedömas. Begrepp såsom ”kunskap”, ”förståelse”, ”kompetens” måste 
definieras och tydliggöras.  
 

Kunskapsbegreppet och de fyra ”F:n” 

Att försöka definiera begrepp såsom ”kunskap” och ”förståelse” är svårt och i princip omöjligt 
utan att snudda vid det filosofiska området. Människan har i alla tider försökt definiera begrep-
pet ”kunskap”; och det existerar följaktligen många varianter. Inom det pedagogiska området 
finns flera sk taxonomier som försöker förklara kunskapsbegreppet. Vi väljer att inte redogöra 
för dessa, utan nöjer oss med att redogöra för vad som sägs i den nu gällande läroplanen, Lpo94. 
I särtrycket Bildning och kunskap från 1994 beskrivs bakgrunden till Lpo94:s kunskapsdefini-
tion29: 
 

”Det finns kunskap av mångahanda slag. Man kan t ex veta att saker förhåller sig på vissa 
sätt, man kan veta hur något skall göras och kunna göra det, man kan förstå sammanhang och 
innebörder och man kan handla med gott omdöme. Dessa olika former av kunnande är så oli-

                                                      
29 Skolverket, Bildning och kunskap - Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, SOU 1992:94. 
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ka, att det förefaller orimligt att på ett generellt sätt definiera kunskap. Vi gör i det följande en 
åtskillnad mellan fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De 
olika formerna samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. Dessa fyra for-
mer uttömmer naturligtvis inte kunskapens alla dimensioner. Syftet är att utvidga kunskapsbe-
greppet och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra kunskapsformen framför 
andra.”  

 
Texten i Lpo94 har försökt att i förhållande till tidigare varianter expandera begreppet kunskap, 
genom att belysa flera delaspekter, de sk ”fyra F:n”. I texten ovan betonas att dessa aspekter på 
intet sätt är skilda från varandra utan att de alla hänger ihop. Som vi ser det, utgör de ”fyra F:n” 
de nationella riktlinjer som lärarna idag har att luta sig mot när det gäller vad som ska bedömas, 
samtidigt som texten antyder att kunskapsbedömning är komplext.  
 

Begreppet bedömning – utifrån ”hur” bedömning skall ske 

Begreppet ”bedömning” kan slutligen ges ytterligare en innebörd om man istället utgår från 
”hur” bedömning skall ske.  
 
Ramverket för hur elevernas kunskaper ska bedömas fastställs på nationell nivå. Här tas beslut 
om man huruvida man skall ha betyg eller inte, samt också vilket betygssystem som skall an-
vändas. I dagsläget har vi ett sk ”mål- och kriterierelaterat betygssystem”. I Lpo 94 kap 2.7 kan 
följande läsas: 
 

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kurspla-
nen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kurs-
plan.” 

 

”Läraren skall: 

…vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 
till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.” 

 
I Skolverkets publikation ”Bedömning och betygssättning” från 2001 står det30: 
 

”Bedömningen handlar således i dagens svenska läroplaner om något mer än att rangordna 
elever efter poäng på olika prov. Den syftar till att kunna identifiera enskilda elevers kun-
skapskvaliteter för att på bästa sätt kunna beskriva starka och svaga sidor.” 

  
Här har vi riktlinjer som skall följas.  
 

                                                      
30 Skolverket, Bedömning och betygsättning – kommentarer med frågor och svar. 2001. 
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Bedömning enligt mätmodell 

Beroende på vad syftet med bedömningen är finns olika strategier för hur bedömningen skall 
genomföras. I det tidigare sk ”relativa betygssystemet” var syftet att rangordna eleverna. Detta 
gjorde i sin tur att lärarnas målsättning, då de konstruerade prov, var att åstadkomma en bra 
spridning av resultatet. Man använde en modell som Cathrine Taylor i sin publikation ”Assess-
ment of Measurements of Standards” refererar till som ”Mätmodellen”31. Mätmodellen”, menar 
Taylor, innebär att man ofta utformar proven som skriftliga poängprov där man summerar po-
ängresultat som sedan ligger till grund för bedömningen. Karaktäristiskt för dessa slags prov är 
egenskaper som tidsbegränsning, ingen information i förväg om uppgifternas form eller inne-
håll, betygsgränser som beror på lösningsfrekvensen etc. Alla dessa aspekter bidrar till att få en i 
modellen önskvärd spridning av elevernas resultat och ett underlag om vem som skall få vilket 
betyg beroende var man hamnar i ordningen.  
 

Bedömning enligt (kunskaps)standardmodell/kriteriebaserade modeller 

I dagens kriterierelaterade bedömningssystem, det sk ”kunskapsrelaterade betygssystemet”, är 
syftet att se om eleverna når en viss fördefinierad kunskapskvalitet, sk kunskapsstandard.  
 
Vad menas då med de centrala begreppen ”kriterier” och ”standard”? Sadlers genomförde 2004 
en undersökning av mer än 65 olika universitets bedömningspolicys i olika länder32. I hans rap-
port finner vi följande definition: 
 

”criterion:  A distinguishing property or characteristic of any thing, by which its quality can 
be judged or estimated, or by which a decision or classification may be made. (Etymology: 
from Greek kriterion: a means for judging.)” 

 
Sadler skriver också (ibid):  

”…criteria are attributes or rules that are useful as levers for making judgments. Although 
judgments can be made either analytically (that is, built up progressively using criteria) or ho-
listically (without using explicit criteria), it is practically impossible to explain a particular 
judgment, once it has been made, without referring to criteria.” 

 
Sadler definierar vidare begreppet ”standard” på följande sätt (ibid): 
 

” standard: A definite level of excellence or attainment, or a definite degree of any quality vi-
ewed as a prescribed object of endeavour or as the recognized measure of what is adequate 
for some purpose, so established by authority, custom, or consensus.” 
                                                                                                     (Etymology: from Roman estendre, to extend). 

Sadler förtydligar (ibid): 
”…this definition emphasises the twin ideas of qualifying threshold for each standard, and 
agreed-upon standards that are shared across relevant community”. 

                                                      
31 Taylor C, Assessment for Measurement or Standards: The Peril and Promise of Large Scale Assessment Reform. American 

Educational Research Journal, Summer 1994, Vol. 31 No. 2. 
32 

Sadler, R, Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education, Assessment and Evaluation in Higher 
Education, Vol.30, No.2, pp.175-192 April 2005.
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Det kriterierelaterade bedömningssystemet ställer helt andra krav än mätmodellen på hur man 
skall utforma prov och bedömningsunderlag samt hur resultaten av proven kan återspegla de 
mål och kriterier som är satta på nationell nivå. Kravet på att man skall ge eleven möjlighet att 
visa sin kunskap på flera olika sätt och att man skall göra en allsidig bedömning kräver en väl 
genomtänkt strategi om hur man skall lägga upp en mångsidig bedömning.  
 
Det kriterierelaterade bedömningssystemet motsvarar det Taylor kallar ’(kuskaps)standard-
modellen’ (ibid). Denna modell ligger helt i linje med den ambition som Lpo 94 har med be-
dömning och betyg och kriterierelaterad bedömning. Taylor menar att kunskapsstandardmodel-
len används då målet är att eleven skall uppnå en viss kunskapskvalitet/-nivå, dvs upp-
satt”kunskapsstandard”. Eleven måste få möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt, 
och detta öppnar dörrarna för utvärderingsmetoder som portfolio, tillämpningsprov, muntliga 
prov, grupparbeten m m. De prov som tidigare dominerat i det normrelaterade betygssystemet, 
nämligen de skriftliga proven, är inte längre lämpliga att använda, då syftet med dem var att 
rangordna. I kunskapsstandardmodellen krävs istället att man bedömer om eleverna har uppnått 
en viss kunskapskvalitet. Måhl beskriver i sin bok ”Vad krävs nu?”33 vad som kännetecknar ett 
prov som konstruerats enligt kunskapsstandardmodellen. Ett sådant prov består av få frågor, 
uppgifterna är placerade efter svårighetsgrad, eleverna får i förväg reda på uppgifternas form 
och innehåll och hur de bedöms osv. Taylor (ibid) beskriver i sin artikel ett tillvägagångssätt för 
att ställa upp de kunskapsstandarder som ligger till grund för bedömningen. Hon skriver: 
 

”First of all, before standards can be set, educators and educational stakeholders must articu-
late their values and expectations in words and examples that can be understood by students 
as well as teachers”  

 

Hon skriver vidare: 
 

”The next step in the development of standards is to establish ”benchmarks” or descriptions 
of the types of student performances at different developmental levels that are central to each 
discipline and that reflect the desired outcomes”.          

 
Sammanfattningsvis, enligt Taylor är kunskapsstandarder i förväg uppställda kunskapsnivåer, 
medan kriterier är kännetecken utifrån vilka man kan avgöra om en elev har nått en viss kun-
skapsnivå eller inte. 
 
Det finns vidare olika slags kriteriebaserade bedömningsmodeller. Sadler genomförde 2004 en 
undersökning av mer än 65 olika universitets bedömnings-policys34. Universiteten låg i Austra-
lien, Canada, USA, England, Sverige Nya Zeeland och Sydafrika och utgav sig samtliga för att 
vara kriteriebaserade. Sadler kom fram till att det fanns principiella skillnader mellan dem och 
att de kunde klassificeras i olika kategorier. De fyra grundläggande kategorier av kriteriebasera-
de bedömningsmodeller var:  
 

                                                      
33 Måhl P, Vad krävs nu? En bok om hur skolan kan se ut och fungera. HLS förlag. Stockholm 2007. 
34 

Sadler, R, Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education, Assessment and Evaluation in Higher 
Education, Vol.30, No.2, pp.175-192 April 2005.
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1)  ”achievement of course objectives” (ung översättn: ”uppfyllelse av kursmål”) 
2)  ”overall achievement as measured by score totals (ung översättn:”generell uppfyllelse upp-

mätt med totalpoäng”) 
3)  grades reflecting patterns of achievement” (ung översättn:”betyg som speglar prestations-

mönster”) 
4)  specifyed qualitative criteria or attributes” (ung översättn:”Preciserade kvalitativa kriterier 

eller attribut”) 
 
Skillnaderna hade framför allt att göra med om bedömningspolicyn riktade sig mot en hel kurs, 
ett enskilt prov eller provresultat eller en specifik utvärderingsuppgift. Vidare resulterade olika 
syn på begreppen ”kriterium” och ”kriteriebaserad” i olika sätt att designa bedömningsplattfor-
mar. Sadler kom fram till att universitet som valt ett specifikt sätt att se på och definiera kriterier 
ofta kom att anta att just deras tolkningar överensstämde fullt ut med begreppet ”kriteriebaserad 
bedömning”; och att man oftast inte var medveten om att andra universitet eller avdelningar 
hade andra tolkningar.  
 

Vilken slags bedömningsmodell bör en skola 
utgå från? 
Sadlers resultat visar att det idag inte finns någon samsyn kring vad begreppet kriteriebaserat 
innebär, och att tolkningarna avgör vilken slags bedömningsmodell som kommer att utvecklas. 
Sadler menar att alla modellkategorier har för- och nackdelar. Vilken är då att föredra? Sadler 
menar att frågan är komplicerad framför allt eftersom olika modeller tjänar olika syften. Vissa 
modeller är lämpligast på makronivå när prestationer för en hel kurs skall bedömas, medan 
andra är lämpligast att använda på mikronivå, när en specifik uppgift eller ett elevarbete skall 
bedömas. Vissa modeller tjänar båda dessa syften.  
 
Ett annat problem är att så länge olika tolkningar av begreppen ”kriterium” och ”kriteriebaserad 
bedömning” existerar, är det teoretiskt omöjligt att förvänta sig att alla skolor eller universitet 
kan komma att nyttja samma slags bedömningsmodell eller bedömningsgrund.  
 
Sadler förespråkar istället ett fokus på begreppet ”standard”. Sadler uppmärksammar läsaren att 
begreppet ”kriterium” beroende på sammanhang kan ha många olika betydelser. Stadler ger ett 
exempel: 
 

”For example, something may be said to ‘meet a (particular) criterion’ when what is meant is 
that the object possesses enough of the relevant characteristic to meet the minimum required 
for a given purpose, that is, it meets a particular ‘standard’.” 

 
Begreppet ”kriterium” menar Sadler är bredare och kan beroende på sammanhang inbegripa 
begreppet ”standard”, medan det motsatta aldrig kan gälla; begreppet ”standard” kan aldrig 
inbegripa begreppet ”kriterium”. Sadler menar att skolor i bedömningsplattformarna lägger för 
stor kraft på att definiera själva kriterierna, och man lämnar det därmed öppet för lärarna och 
eleverna att själva göra tolkningar om vilka kvalitetsstandarderna som bedömningarna sker mot 
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faktiskt är. För att realisera ”kriteriebaserad bedömning” fullt ut, hävdar Sadler, borde processen 
istället vara den motsatta. Skolorna borde lägga kraft på att definiera och förklara vilka olika 
kvalitetsstandarder man accepterar och förväntar sig att studenterna skall nå (och då särskilt 
definiera vilken minimistandarden är) och först därefter försöka finna vilka kriterier som bäst 
matchar dessa standarder.  
 
Om man ska följa ovanstående resonemang kan just detta vara en av orsakerna till den förvir-
ring som vi har upplevt i skolan när det gäller dialogen kring bedömning. Miniminivån i uppnå-
endemålen utgörs av ”Godkänd”-nivån. Denna utgör samtidigt bedömningskriterierna för 
”Godkänt”. ”Kriterier” blir alltså i detta fall dvs G-nivån synonymt med ”mål”. Samtidigt inbe-
griper begreppet ”Kriterier” själva ”Standarden” för G-nivån. Uppnåendemålen inkluderar såle-
des i sammanhanget målen i sig själva, kriterierna och standarden. 
 
 

Skolors utmaningar 
Sadler identifierar i sin artikel fyra fundamentala utmaningar för skolor och universitet som 
avser att bedöma och betygsätta elever i enlighet med genuina standarder: 
 
1)  förstå innebörden av begreppet ”standard” 
2)  klargöra hur man definierar ”standarder”  
3)  finna olika sätt att kommunicera dessa standarder till elever och kollegor så att de blir be-

gripliga 
4)  utveckla en färdighet i nyttjandet av ”standarder” 
 
Att kunna göra tillförlitliga kvalitativa bedömningar är en expertkompetens; lärare äger denna 
kompetens som till stor del är sk ”tyst kunskap” menar Sadler. Enligt Sadler är kärnfrågan hur 
kvalitetskännedomen skall kunna ”…fås ut ur lärarnas huvuden”, formuleras och göras tillgäng-
lig för eleverna. Sadler förespråkar två kompletterande vägar:  
 
i)  beskrivande redogörelser där viktiga aspekter på kvalitet klargörs  
ii)  typexempel, där konkreta elevexempel ges på vad som är skillnaden mellan hög och låg 

kvalitet. 
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När det gäller typexempel talas det i forskningslitteraturen35 om tre olika slags standarder som 
elever bör delges när gäller att beskriva vad som förväntas av dem i bedömningssammanhang: 
 
 
Uppgiftsstandard: synliggörs och blir begriplig när läraren visar exempel på uppgifter från 

t ex tidigare prov för att elever skall förstå hur kommande provuppgif-
ter kan komma att se ut 

Resultatstandard: synliggörs och blir begriplig när läraren visar exempel på t ex tidigare 
provresultat för att elever skall förstå ungefär vad som förväntas av 
dem i deras svar/redogörelser. 

Processtandard: synliggörs och blir begriplig när läraren förklarar vilka slags hjälpme-
del de får ta hjälp av i prov-/bedömningssammanhang, såsom exempel-
vis miniräknare, mätinstrument, tabellsamlingar etc.  

 
 
Genom att noggrant och i förväg ge exempel på uppgifter, svar och processförutsättningar syn-
liggörs standarder per automatik för eleverna – därtill på ett konkret och självförklarande sätt.  
 
 
 
 
 
Vi har i detta kapitel redogjort för olika innebörder av det mångfacetterade begreppet bedöm-
ning och pekat på det stora antalet ingångar en skola har när det gäller att planera och lägga upp 
en struktur för sina lokala bedömningskriterier.  
 
En skola som skall utveckla en lokal bedömningsgrund bör utgå från kunskapsstandardmodellen 
och sträva efter att klargöra sin syn på ”kvalitet” och ”kvalitetsskillnader”, dvs olika sk ”kun-
skapsstandarder” givet de existerande nationella ramarna. Kunskapsstandarderna tydliggörs 
sedan genom ett antal beskrivande ”kriterier”.  
 
Kunskapsstandarder är i förväg uppställda kunskapsnivåer, medan kriterier är kännetecken ut-
ifrån vilka man kan avgöra om en elev har nått en viss kunskapsnivå eller inte.  
 
För att formulera lärares ”tysta bedömarkunskap” och göra den tillgänglig för elever är två 
kompletterande vägar är lämpliga:  
 
i)  beskrivande redogörelser där viktiga aspekter på kvalitet klargörs  
ii)  typexempel, där konkreta elevexempel ges på vad som är skillnaden mellan hög och låg 

kvalitet. 
 

 

 
                                                      
35 Bl a Taylor (1994), Sadler (2005). Måhl (2007).  



 

 
 

34

Förändringsprocesser i teorin 

En skola som önskar utveckla en lokal bedömningsgrund måste starta en process som 
involverar hela personalgruppen och också avsätta tid och resurser för att lyckas. I detta 
kapitel redogör vi för några grundläggande processteorier. Vi går igenom termen ”mer-
värde” och diskuterar i vilket kontext förändringsprocesser bör ses. Vi går också igenom 
olika teorier kring förändringsprocesser, olika faser i förändringsprocesser och hur för-
ändringsprocesser kan drivas på ett effektivt sätt.  

Inledning 
Den kommunala skolan är en platt organisation. Här finns få av de ingredienser som ofta för-
knippas med näringsliv och privat verksamhet. Skolverksamheten är en humanistiskt präglad 
verksamhet, förskonad från beskrivande ord som konkurrens, karriär, fördelar, mervärde, affärs-
system, varumärke och kundbehov. Ändå finns det på ett övergripande plan paralleller - meka-
nismer, funktioner och förklaringsmodeller, som är lika. När det exempelvis på den privata si-
dan kan handla om att leverera varor eller tjänster, handlar det i skolvärlden om att leverera 
kunskap, lärande och kvalitet. Utgångspunkten för vårt examensarbete är förändringsprocesser. 
Vi har därför valt att i detta kapitel koncentrera oss på några av de grundläggande teorier som är 
kända i den privata företagsvärlden och som bidrar till syftet i vårt examensarbete – att utveckla 
ett exempel på en arbetsprocess för hur man i skolvärlden kan arbeta med att utveckla lokala 
bedömningskriterier.  
 

Mervärde av en förändringsprocess 
En förändring skall leda till ett mervärde. I företagsvärlden handlar det ytterst om att skapa kon-
kurrensfördelar som skall leda till ett ökat försäljningsvärde. I skolvärlden handlar det om att 
skapa andra slags mervärden, t ex vända en negativ trend med vikande elevunderlag eller öka 
måluppfyllelsen så att de nationellt satta målen nås. I företagssammanhang utvecklades i detta 
sammanhang en klassisk och grundläggande teori av Porter, Porters sk ”Värdeskedja”36. Denna 
används som ett verktyg att analysera en organisations verksamhet (relativt andra) för att ta reda 
på vad det är som genererar värde. Den kan också användas för att peka på hur en verksamhet 
kan ge värde för att tillfredsställa ”kundbehov” men också i marknadsföringssammanhang för 
att ”sticka ut” och visa på det som är unikt för verksamheten. Ytterligare en styrka är att man 
enkelt kan beskriva hur olika delmål av en verksamhet skall länkas samman med de övergripan-
de målen och strategierna.  
 

                                                      
36 

Porter ME, Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance. Free Press, New York, 1985.
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Värdekedjan separerar de aktiviteter ett företags verksamhet består av i sekventiella delar. Vi 
har gjort ett enkelt försök att överföra Porters modell från ett företagssammanhang till ett skol-
sammanhang för att illustrera hur denna skulle kunna se ut: 
 

 
De primära aktiviteterna beskrivs som ett horisontalt flöde genom hela verksamheten från leve-
rantör/kund alternativt från skolledning/lärare till elev/föräldrar. De sekundära aktiviteterna är 
stödaktiviteter som är till för att kontrollera och utveckla verksamheten. Stödaktiviteterna, me-
nar Porter, ger företaget/skolan värde indirekt men kan endast förverkligas genom de primära 
aktiviteterna. En förutsättning, menar Porter vidare, är att de primära och sekundära aktiviteter-
na är sammanlänkade på ett bra sätt. Genom att titta på de olika delarna och länkarna dem emel-
lan (”flödet”), och genomföra kvalitetshöjningar och effektivisering där så krävs, kan mervärde 
skapas och synliggöras.. 
 
Sedan1990-talet har det svenska skolväsendet genomgått en rad olika förändringar varav infö-
randet av fristående icke-kommunala skolor och en ökad valfrihet att välja skola är två. Med 
denna har konkurrensen mellan skolorna om eleverna hårdnat. Marknadsföring och profilering, 
dvs en manifestering om vad skolan står för och hur man arbetar, har blivit allt viktigare. Det 
handlar om att visa elever och föräldrar, men också personal, vad mervärdet blir om man väljer 
en specifik skola. Att arbeta med och tydliggöra bland annat sin bedömningsgrund är utifrån 
Porters teoretiska modell viktigt om man vill skapa mervärde för sin skola – men mervärdet 
uppstår bara under förutsättning att den förverkligas genom skolans sekundära aktiviteter. Att 
försöka utveckla lokala bedömningskriterier torde således utifrån Porters teoriram vara relativt 
fruktlöst om det inte samtidigt ses som en del av den pedagogiska utvecklingen för skolan. 
 
För att ytterligare belysa detta skulle man istället för att som i Porters bild ovan jämföra med ett 
”produkt-producerande företag”, kunna likna en skolas undervisning med en ”tjänst” och en 
skola med ett ”tjänste-producerande företag” . Varje skola önskar att ”tjänsten” skall bli så kva-
litativ som möjligt och att så många ”kunder” (dvs elever och föräldrar) som möjligt tar del av 
den, men också att så kompetent personal som möjligt söker sig skolan för att arbeta där. Mark-
nadsföring för skolorna handlar då främst om att synliggöra ”tjänstens mervärde” för att göra 
skolnamnet känt och få så många som möjligt att ”använda” den. Bedömningsarbetet är en vä-
sentlig del av detta mervärde. 
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Olika faser i en förändringsprocess 
Ordet ”förändring” är ett ord som väcker många tankar och känslor. Vissa individer ser föränd-
ringar som något positivt, medan andra ser dem som oönskade eller negativa. Personer i en or-
ganisation som känner sig hotade av en förändring i någon bemärkelse kommer att vara mot 
den. Socialpsykologen K Lewin har etablerat den sk ”Kraftfältsanalysen” och med den två oli-
ka sätt att se på förändringsprocesser: ”lugna vattnets metafor” samt ”vita vågor metafor”37.   
 
Idén bakom Lewins Kraftfältsanalys går ut på att en frågeställning/tvistefråga hålls i balans 
genom samspelet mellan två motsatta styrkegrupperingar. De drivande krafterna är de som sö-
ker främja förändring, och de hindrande krafterna är de som försöker att underhålla jämviktslä-
get, det sk ”status quo”. Denna dynamiska balans i en organisation utgörs alltså av styrkor som 
verkar i motsatta riktningar. För att en förändring skall uppstå, menar Lewin, måste de drivande 
krafterna överväga de hindrande. Kraftfältsanalysen går ut på att krafter är både drivande och 
hindrande i en förändring. Dessa krafter består av såväl individer, som attityder, vanor och se-
der. Lewins analys kan användas för att visualisera dessa krafter genom att identifiera de vikti-
gaste nyckelpersonerna/målgrupperna i en frågeställning och maktbalansen dem emellan, men 
framför allt identifiera hur de kan påverkas.  

 
 
Lewin har vidare etablerat två metaforer som beskriver två olika sätt ledningar kan hantera för-
ändringar i organisationer på. ”Lugna vattnets metafor” innebär att organisationer som har en 
stark struktur först bryter denna för att sedan kunna få till stånd en förändring. Processen delas 
upp i tre steg. Först tinas jämviktsläget, ”status quo” upp, sedan förändras den till en ny form 
och slutligen fryses den ånyo för att förändringen skall permanentas. Starten för att tina upp 
”status quo” kan ske genom att stärka de pådrivande krafterna eller genom att arbeta för att 
minska de hindrande krafterna. Först förbereds personalen på en förändring genom att de ”ska-
kas om” i sitt tidigare beteende. För att en ledning skall bibehålla trovärdighet och handlingsut-
rymme i senare steg är det viktigt att i detta steg låta annan part ”skaka om” personalen (vara 
”syndabock”). När sedan upptining är gjord kan företagsledningen genomföra förändringen. En 
viktig uppgift för företagsledningen i detta skede är att göra vad den kan för att snabbt stabilise-
ra den nya förändringen för att få upp effektiviteten i organisationen. Vi finner starka paralleller 
mellan Lewins modell och Piagets kognitiva modell om assimilation, ackommodation och jäm-
viktsläge. 
 

                                                      
37 

Robbins et al, Management. Prentice Hall International Inc. USA. 2002.
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Det andra sättet ledningar kan hantera förändringar beskriver Lewin i sin ”Vita vågor metafor”. 
I en organisation som utsätts för en ständigt förändrad omgivning/omvärld går det inte att plane-
ra en förändringsprocess. Det finns från början inget ”status quo” och ledningen arbetar i en 
ständigt föränderlig och osäker miljö där det är svårt att förutse utfall. Här handlar det, menar 
Lewin, istället om att mobilisera en organisationsform som möjliggör förändringar och insatser 
allteftersom behoven uppträder. Projektorganisationer är en sådan form. Vi finner här en direkt 
parallell till Vygotskijs ”situerade lärande”, där lärandet är beroende av den lokala miljön och 
därför bör anpassas efter de förhållanden som råder där. 
 
En annan väletablerad och känd modell som ofta refereras till i förändringssammanhang óch 
också ofta ingår i ledarskapsutbildningar på näringslivssidan är Baloguns och Haileys ”Föränd-
ringskurva38 som beskriver de faser en individ eller en hel organisation går igenom under en 
förändring. Oavsett vilken läggning en individ har eller kultur/anda en organisation har följer, 
menar Balogun och Hailey, de flesta förändringsprocesser ett generellt mönster. En ledning som 
är medveten och närvarande under dessa faser kan underlätta och få ett långt mer effektiv för-
ändringsprocess och slippa mödosamma ifrågasättanden och uteblivet engagemang.  
 
De flesta förändringar inleds med att en ledning har identifierat ett förändringsbehov och också 
ett framtida önskat läge. När budskapet om en förändring har presenterats av ledning inträder 
först ett stadium av chock och förnekelse. I detta skede krävs tydlig information från ledningen, 
gärna vid upprepade tillfällen och genom olika kanaler. När informationen väl börjar bearbetas 
når individen/organisationen en insikt om kravet på förändring och komplexiteten i den. Kraven 
upplevs många gånger som hotfulla och bemöts med oro och motstånd eller ilska. Denna fas 
bör bemötas med lugn, individsamtal och coachning men också tid att bearbeta konsekvenserna 
av förändringen. I den tredje fasen är det möjligt för individerna/organisationen att nå acceptans 
för den kommande förändringen, och det är egentligen först i denna fas som själva förändringen 
kan påbörjas. Fasen präglas av förvirring när medarbetarna/organisationen börjar bege sig ut i 
”outforskad terräng”. Förvirringen är av konstruktiv karaktär, och ledningen bör i detta läge 
satsa på att involvera personalen i lösningar; gärna i gruppform. I den sista fasen nås engage-
mang. Först nu kan lösningen implementeras och förändringen omsättas i handling.  
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Balogun J & Hailey V, Exploring Strategic Change. Essex: Pearson Education Limited. 2004.
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En parallell modell är den sk ”FIRO-modellen” (Fundamental Interpersonal Relationship Ori-
entation)39. Denna är skapad av psykologen W Schutz på 1950-talet för den amerikanska armén, 
och används också den flitigt i ledarskapsutbildningar då den är fullt applicerbar på grupper i 
allmänhet. FIRO-modellen beskriver tre huvudfaser som en grupp genomgår under en föränd-
rings/utvecklingsfas. Mellan dessa faser finns två övergångsfaser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Tillhöra-fasen: Tillhöra-fasen är det första stadiet i en nybildad 
grupps utveckling. Alla medlemmarna i gruppen är 
måna om att bli accepterade av de andra och de fun-
derar kring om de verkligen vill tillhöra gruppen och 
hur mycket de är beredda att anpassa sig. Andra van-
liga funderingar är om man passar in och vilka de 
andra är. Normer i gruppen, hur man kommunicerar 
och vilka roller man har är fortfarande oklart. 

 
Övergångs-/vilofasen ”Konstlad gemyt”: Denna fas utgör en kortare ”andningspaus”, en slags 

vila innan den krävande rollsökningsfasen. Deltagar-
na vill fortfarande gärna vara till lags - samtidigt som 
de känner sig allt mer hemma i gruppen och blir allt 
mer engagerade i den. 

 
2. Rollsökningsfas: Den här fasen är den mest krävande i grupprocessen 

och tar längst tid att gå igenom. Nu är gruppmed-
lemmarna inte lika tysta längre, konfrontationer och 
kraftmätningar uppstår hela tiden och oenigheterna 
rör i allmänhet kunskap, ledarskap och kompetens. 
Det bildas ofta undergrupper, stämningen kan vara 
påtagligt aggressiv och man frågar sig vem ledaren 
är, hur stort inflytande man själv har i gruppen och 
hur ens kompetens tas tillvara. 

                                                      
39  Tonnquist.B, Projektledning. Bonnier 2004. 
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Övergångs-/vilofasen ”Idyll”: Innan nästa egentliga stadium inträder, enligt FIRO-
teorin, en kortare fas som ofta upplevs som en befri-
else. De underliggande konflikterna är synliggjorda, 
en gemensam identitet för gruppen börjar utvecklas 
och gruppmedlemmarna börjar förstå sina roller. 
 

3. Öppenhetsfasen: I denna fas fungerar gruppen och medlemmarna kan 
ägna energi åt de gemensamma målen. Gruppmed-
lemmarna kommer närmare varandra, klimatet är 
öppnare och det finns bättre förutsättningar för att 
hantera de problem som uppstår. Medlemmarna i 
gruppen funderar över vad de andra anser om dem, 
vem eller vilka som står dem närmast, hur stor öp-
penhet och närhet som är tillåten. 

 
 
 
Denna process är cyklisk, vilket innebär att den inte är stabil. Att en grupp har nått ”öppenhets-
fasen” innebär inte att gruppen kommer att stanna i denna fas för evigt. Alla slags förändringar 
inom eller utanför gruppen kommer att påverka gruppen så att de faller tillbaka till tidigare fa-
ser. Att en ny person kommer till, eller att grupper slås ihop, är exempel på sådant som kan göra 
att gruppen backar i processen. Ju mer mogen en grupp är desto snabbare kommer de tillbaka 
till öppenhetsfasen. 
 
Modellen går direkt att applicera i skolans värld, där det liksom i andra slags verksamheter före-
kommer olika gruppkonstellationer i organisationen, exempelvis arbetslag, ämneslag och sam-
verkansgrupper. Beroende på hur väl inarbetade (”mogna” enligt FIRO-modellen) dessa grupper 
är så befinner de sig i olika faser i FIRO-modellen och de har därmed olika förutsättningar att 
hanterar en uppgift på. ”Uppgiften” kan röra sig om allt från att inkludera en nyanställd lärare i 
personalgruppen till att utveckla en bedömningsgrund. Den nya uppgiften ”tvingar” den ur-
sprungliga gruppsammansättningen att förändras för att anpassa sig till ”uppgiften” - en ny 
gruppdynamik har uppstått. Hur lång tid det tar för gruppmedlemmarna i en grupp att hitta sina 
nya roller beror helt på vilka som ingår i gruppen. FIRO-modellen kan likväl nyttjas för att för-
stå gruppsammansättningar bland eleverna i en klass och hur de hanterar förändringar (t ex en 
av läraren tilldelad uppgift eller hur de inkluderar en ny gruppmedlem). 
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Att skapa förståelse och mening i en föränd-
ringsprocess – om kommunikation 

”Det som verkligen betyder något är inte strategierna som formulerats och presenterats. Det 
som räknas är hur människorna uppfattar och integrerar dem i sin förståelse av verksam-
heten”. 

Sandberg & Targama 1998 

 

”Jag vet att du tror att du förstår vad du tror att jag sa, men jag är inte säker på att du har 
fattat att det du hörde inte var vad jag menade”. 

Anonym, ur ”Kommunikation och konflikthantering – in introduktion”(A.Maltén40) 

 

En förändringsprocess förutsätter förståelse och mening hos alla inblandade. Lundgren och 
Holmström skriver att förståelse uppstår bland annat genom inblandade individers egna erfaren-
heter och upplevelser41. Det som får genomslag är oftast den pedagogik och det arbetssätt som 
har tillämpats. Förändringsprocesser behöver därför sträcka sig över lång tid så att pedagogik 
och arbetssätt hinner uppfattas, erfaras, bli tydliga och kan diskuteras. För att maximera det 
lärande som finns inbyggt i en förändringsprocess krävs enligt Lundgren och Holmström att 
inblandade ges möjlighet att få både: 
 
• en hög kunskapsinhämtning 
• en hög grad av involvering i arbetet 
 
(En direkt parallell till detta finns i pedagogiska sammanhang att finna hos exempelvis Deweys 
”Learning  by doing” eller hos Vygotskij ” Lärandet är situerat och sker i samspel med omgiv-
ningen”).  
 
En förändringsprocess förutsätter också att individer/personal ser samma behov av förändring 
som ledningen, dvs ser meningen med förändringen. Ledningen har således samma viktiga upp-
gift som en lärare i en undervisningssituation: att förmedla ett budskap och säkerställa att detta 
uppfattas och ges samma mening på ”mottagarsidan” som ursprungligen på ”sändarsidan”. ”I 
samspelet mellan människor spelar kommunikation en avgörande roll” skriver Maltén i sin bok 
”Kommunikation och konflikthantering” och fortsätter: ”Med hjälp av den överför vi budskap 
till och mottager information från andra: påverkar andra vad gäller tankar, åsikter, värdering-
ar, attityder och avsikter…”. Det har skrivits hyllmeter om olika kommunikativa förklarings-
modeller, metoder och strategier. På den pedagogiska sidan har det nog skrivits ännu fler hyll-
meter om vad kunskap och lärande är. Vad är det som avgör hur elever tolkar det en lärare sä-
ger? Vad är det som gör att en lärares undervisning ibland leder till lärande och ibland inte? Hur 
ser en lärare till att eleverna ser förklaringar och resonemang på lärarens sätt?  

                                                      
40 

Maltén A, Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Studentlitteratur 1998. 
41 

Lundgren, Holmström. Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess. Mölndal 1999.
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Vi avstår från att redovisa och fördjupa oss i de kommunikativa förklaringsmodellerna, utan 
väljer istället att redogöra för bara en av förklaringsmodellerna, en som vi tror utgör en viktig 
pusselbit för vår uppgift, nämligen Hayakawas sk ”Abstraktionsstege”42. Denna belyser vikten 
av att ”sändaren”, för att skapa mening på ”mottagarsidan”, anpassar sitt budskap efter ”motta-
garen” genom att sänka graden av ”komplexitet” eller ”abstraktion” i sitt sätt att formulera bud-
skapet när denne märker att budskapet inte får samma innebörd/mening på ”mottagarsidan”.  
Först när ”sändaren” säkerställt att budskapet får samma innebörd/mening, kan han/hon öka 
graden av abstraktion igen. Att på detta sätt röra sig ”upp och ner på abstraktionsstegen” menar 
Hayakawa, är en av grundbultarna i god kommunikation.  
 

 

Hayakawas abstraktionsstege  

 
Hayakawa beskriver abstraktionsstegen med hjälp av exemplet kon ”Bessie” eller ”Majros” som 
hon brukar kallas i svenska sammanhang. Läsaren får föreställa sig att han/hon träffar en bonde 
som äger en ko vid namn ”Bessie” alt ”Majros”. Om vi berättar för bonden att ”Vi såg Majros i 
dag” är sannolikheten ytterst stor att både bonden och vi tänker på samma sak. Om vi hade gått 
upp ett par steg på abstraktionsstegen och istället sagt till bonden att vi såg hans ”boskap” idag, 
vet bonden att vi pratar om ett av hans djur, men vi kan inte vara säkra på att det är just en ko 
han ser framför sig, än mindre just Majros. Han kanske tänker på en av sina grisar. Om vi hade 
gått upp på de högsta nivåerna på abstraktionsstegen och istället sagt till bonden att ”Vi såg ”en 
del av din jordbruksfastighets realkapital” i dag, (Farm asset) eller ”en del av din förmögenhet”, 
är det inte längre lika säkert att bonden och vi tänker på samma sak alls. Orsaken till detta är att 
termerna ”jordbruksfastighetens realkapital” och ”förmögenhet” rymmer ofantligt mycket större 
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innebörd än just ”Majros”; abstraktionen är avsevärt högre, näst intill obegriplig. Bonden kan-
ske ser framför sig sin traktor, sin klocka eller kanske just ”Majros”.   
 
Hayakawas poäng är att mottagare gör sig helt olika tankar kring de olika orden när man går 
uppifrån och ner på abstraktionsstegen, dvs från abstraktion mot konkretion. Om man i en 
kommunikativ situation gör tvärtom, dvs går från konkretion till abstraktion, är det lättare att 
använda sig av de högsta stegen och samtidigt säkerställa att alla mottagare förstår och lägger 
samma innebörd/mening i orden/ budskapen. Noterbart i sammanhanget är att en talare ibland 
med avsikt väljer en hög grad av abstraktion för att möjliggöra just tolkningar av sitt budskap 
(jämför exempelvis politiker i mediala sammanhang eller juridiska texter som ibland lämnar 
förhandlingsutrymme som gardering för framtida behov), medan i andra sammanhang måste en 
talare välja en låg grad av abstraktion, dvs vara så konkret som möjligt, för att mottagaren skall 
förstå (exempelvis i undervisningssammanhang). För att säkerställa en god och effektiv kom-
munikation bör man, menar Hayakawa, som sändare alltid utgå från att mottagarna har olika 
tolkningsförutsättningar vid ett givet tillfälle, starta på lägsta möjliga konkreta nivå, säkerställa 
att alla har nått samma innebörd/mening och därefter långsamt ta sig uppåt i abstraktionsnivå. 
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Att driva förändringsprocesser i projektform 
En verksamhets organisation illustreras oftast med hjälp av ett hierarkiskt organisationsschema, 
med vilken det blir tydligt för alla medarbetare vilken just deras plats är i organisationen och 
vilken just deras arbetsroll är. Däremot säger denna sortens bild inget om de tvärförbindelser 
som kan finnas inom organisation, exempelvis hur medarbetare från olika enheter arbetar eller 
känner varandra. Detta är även fallet i skolan, där lärare som arbetat tillsammans med ämnes-
överskridande projekt eller verksamhetsutvecklande frågor har en relation till varandra utan att 
det syns på organisationsschemat. Sambandet mellan verksamhetsledningens styrning och pro-
jektstyrning kan beskrivas med följande modell43: 
 
 

 
 
 
Många organisationer övergår idag i allt högre utsträckning till att använda projektorienterade 
arbetsformer. Det blir därmed också allt svårare för inblandade att se hur alla bitar passar sam-
man. Att noga skilja på de olika arbetsformerna i en verksamhet, dvs verksamhetens ordinarie 
arbetsform och den projektorienterad arbetsformen, blir därför också allt viktigare. Den projekt-
orienterade arbetsformen skiljer sig från den ordinarie löpande verksamheten. Om arbetet har ett 
avgränsat mål, är tidssatt, har bestämda resurser och utgör en tillfällig organisation så passar 
projektarbetsformen ypperligt, annars inte.  
 
Ett projekt kan beskrivas som en process med en startpunkt och en slutpunkt. De aktiviteter som sker 
i processkedjan i ett projekt brukar sammanfattas i ett antal ”faser”/”moment”/ delprojekt”. Många 
större företag har utvecklat egna projektmodeller med specifika faser som de arbetar efter. Ericsson 
använder en modell som de kallar ”Props”, Tieto-Enator har utvecklat ”PPS”, Posten använder något 
de valt att kalla ”Projektets väg” osv.  Trots att alla dessa projektmodeller ser olika ut finns det ge-
mensamma drag.  En förenkling av dess modeller skulle kunna se ut enligt nedan: 
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Den sista fasen i denna modell, ”effekthemtagning”, dvs att man efter en viss tid ser om projek-
tet har givit önskad effekt, är inte alltid med i alla projektmodeller men borde vara det för att 
säkerställa att projektmålen har uppnåtts och genomförandet utvecklas till nästa gång.  
 
Vilket är då projektledningens hörnstenar? Man brukar i projektledningssammanhang tala om 
”formulera mål”, ”att uppnå mål” och att ”följa upp mål”.  
 
Innan ett projekt kan inledas måste bakgrunden för projektet klargöras och ur detta härleds se-
dan syftet och målformulering för projektet. En projektmedlem lär sig tidigt att ifrågasätta sin 
arbetsinsats om projektledaren inte har definierat målformulering tydligt.  En bra målformule-
ring skall vara: 
 
- tydligt formulerat 
- mätbar 
- avgränsad i arbetsinsats 
- tidssatt  
- realiserbar 
 
De flesta mål går att uppnå på fler än ett sätt. Vägen ditt beror på flera styrparametrar: tid, re-
surser och kvalitet och beskrivs ofta med den sk ”Projekttriangeln”, se nedan. Det är alltid 
beställaren/uppdragsgivaren av projektet som bestämmer vilken parameter som är viktigast och 
som således projektet skall styras efter:  
 
 

 
 

 
”Projekttriangeln” avgör utfallet av ett projekt eller en förändringsprocess. Misslyckas projekt-
ledaren att styra efter någon av styrparametrarna kvalitet, tid eller resurser, misslyckas också 
projektets eller förändringsprocessens utfall. 
 
Beställaren sätter ramarna och kraven för projektet medan projektledaren styr projektet. Dessa 
två roller bör separeras för att få en tydlig ansvarsroll för projektet. Detta innebär att det alltid 
behövs två separata personer som kan inta dessa roller. Beroende på storleken av projektet bör 
man välja en person som passar som projektledare. Då det är projekt som är stora och som inne-
fattar större delen av en verksamhetens personal bör en kvalificerad projektledare tas in utifrån 
för att kunna driva igenom förändringsprojektet. 
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Många av de arbeten som åläggs lärarna när det gäller att driva olika slags förändringar i skolan 
skulle kunna beskrivas som just ”projekt” och teorierna kring ”projektledning” skulle kunna 
vara effektiva verktyg när det gäller att driva kort- eller långvariga förändringsarbeten på sko-
lan. Arbetet med att ta fram en bedömningsgrund med lokala bedömningskriterier skulle mycket 
väl kunna vara ett sådant. 
 
Vad säger då teorierna? Ofta är ”beställaren” staten eller kommunen som i sin tur använder 
skolledningen som ”beställare” i just den specifika skolan. En rektor eller annan person i skol-
ledningen har då i uppgift att kravsätta och målformulera projektverksamheten och tydligt ange 
vilken av parametrarna ”kvalitet”, ”tid” eller ”resurser” som projektledaren skall styra mot. Det 
är alltså olämpligt att en person i skolledningen innehar projektledarrollen, då detta skulle inne-
bära en sammanblandning av roller och därmed också sätta käppar i hjulet för ”projektets” ge-
nomförande och utfall. Är projektet okomplicerat och litet kan en i personalen utses till ”pro-
jektledare”. Är ”projektet” större och innefattar större delen av personalen bör en extern ”pro-
jektledare” anlitas. ”Projektledaren” måste få reda på målformuleringen samt vilken prioritering 
de olika parametrarna har för beställaren, så att han eller hon kan kompromissa om projektet 
inte lyckas följa projektplanen. För att få till stånd en lärandeprocess måste projektet följas upp 
(”effekthämtning”). Följdes exempelvis tidplanen? Om inte, vad berodde detta på och hur kan 
förseningen undvikas i nästa projekt? Uppfylldes målen? Om inte, vad berodde detta på och var 
det värt att genomföra projektet? Skulle resurser (tid och medel) istället avsatts på något annat 
eller i mindre omfattning?  
 
 
 

Vi har i detta kapitel redogjort för några centrala teorier och förklaringsmodeller om föränd-
ringsprocesser: 
 
Förändringsprocesser skall leda till ett mervärde. Med hjälp av Porters sk ”Värdekedja synlig-
görs på vilket sätt en lokal bedömningsgrund bidrar till att skapa mervärde för en skola.  
 
Baloguns och Haileys sk ”Förändringskurva” åskådliggör det generella mönster de flesta för-
ändringsprocesser följer. Baloguns och Haileys budskap är att en förändring/lösning kan im-
plementeras först när organisationen gått igenom faserna förnekelse, oro, förvirring och nått 
fasen ”engagemang”.   
  
 
”FIRO”-modellen visar vilka huvudfaser en grupp genomgår under en förändringsfas och klar-
gör att ju mer mogen en grupp är desto snabbare kommer de till en öppen och konstruktiv fas.  
 
”Förändringstrappan” visar på vikten av att röra sig på ”upp och ner längs trappan”, dvs öka 
eller minska graden av konkretion i sina budskap för att säkerställa god kommunikation.  
 
Slutligen, valet av projektledare och ”Projekttriangeln” avgör utfallet av ett projekt eller en för-
ändringsprocess. Misslyckas projektledaren att styra efter någon av styrparametrarna kvalitet, 
tid eller resurser, misslyckas också projektets eller förändringsprocessens utfall.  
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Hypotetisk arbetsprocess 

Metod 
Vi har valt att närma oss kärnan i vårt examensarbete från tre håll: 
 
• gällande regelverk 
• olika teorier om bedömning 
• olika organisationsteorier 
 
Dessa ingångsportar har varit nödvändiga för oss dels i vår egen lärandeprocess, dels för att 
parera ett känt validitetsproblem i all slags kvalitativ forskning (se avsnittet ”Validitet och relia-
bilitet”). Genom att utgå från en så bred teoretisk ansats som möjligt ökar vi våra möjligheter att 
uppfatta och tolka de empiriska data. 
 
I avsnittet nedan redogör vi för de teoretiska ”byggklossar” med vilka vi ”byggt” en hypotetisk 
arbetsprocess (beskrivs i nästa  avsnitt). I enlighet med den deduktiva forskningsansatsen stäm-
mer vi sedan av vår hypotetiska arbetsprocess med empiri, dvs observationer i det verkliga livet 
(se efterföljande kapitel ”Resultat”). Genom att följa en skola som driver ett arbete med att kon-
kretisera och dokumentera sin bedömningsgrund, och se på överensstämmelsen mellan hypotes 
och praktik, kan vi slutligen stämma av vår hypotetiska arbetsprocess mot en verklig. 
 

Hypotetiska ”byggstenar” 

Vad säger regelverket? 

• Statens styrmodell för skolverksamheten vilar på två grundpelare. Den ena utgörs av målstyr-
ning som innebär att statens övergripande mål (dvs uppnåendemålen och strävansmålen) út-
trycks som delmål som är kopplade till enskilda skolor (dvs lokala arbetsplaner). Den andra 
styrformen är resultatutvärdering, vilken innebär att staten kräver uppföljning som kontroll-
funktion att målen har nåtts; bedömningen i termer av betyg utgör ett mått i resultatstyrningen. 

• Ur ett statligt perspektiv är bedömningar av elevprestationer ett av flera lokala verktyg i 
målstyrningssystemet. Betygssystemet är ur ett statligt perspektiv en del i resultatstyrningen 
för att kontrollera att målen har nåtts. 

• Betygssystemet kallas kunskapsrelaterat för att markera att det hör ihop med målstyrningen 
och att det är kvalitativt eftersom de uppsatta kunskapsmålen är kvalitativa. 

• Ur ett statligt perspektiv säkerställer betygskriterierna 1) att de resultatutvärderingar man får in 
från olika enheter är jämförbara och 2) att betygen ur ett rättssäkert perspektiv blir likvärdiga. 
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• I skolverksamheten handlar målstyrning egentligen inte om en nedbrytning av de över-
gripande målen, utan snarare om hur målen skall uppnås utifrån de lokala förutsättningarna. 
För detta ”hur” finns inga nationella riktlinjer.  

• I Lpo94 finns det inga som helst direktiv om lokala uppnåendemål eller strävansmål. 
• I Lpo94 står det ingenting om krav på lokala bedömningskriterier. I Lpo94 finns det där-

emot texter som antyder att lokala betygskriterier måste formuleras.  
• I Lpo94 anges att det är elevens rätt att få bedömningsgrunden förklarad för sig (t ex att en 

skola måste klargöra för elever och föräldrar vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter 
elever har) 

• I Skolverkets skrift ”Allmänna råd och kommentarer: Likvärdig bedömning och betygsätt-
ning” står att nationella betygskriterier bör tolkas och utvecklas lokalt på ett sådant sätt att 
det klargörs vilka kunskaper eleven ska ha utvecklat för att få ett visst betyg utifrån de na-
tionella betygskriterierna 

• Att det inte handlar om att översätta de nationella kriterierna, skapa nya/egna bedömnings-
kriterier eller ”bryta ner” eller utforma mer detaljerade kriterier. Uppdraget är att anpassa de 
nationella bedömningskriterierna så att de hänger ihop med de lokala stoff- och metodurval 
som har gjorts. 

 

Bidraget från teorierna om olika bedömningsmodeller 

• Nuvarande bedömnings- och betygssystem är kunskapsrelaterat. Med ”kunskapsrelaterat” 
menas ”kvalitetsrelaterat”. 

• Nuvarande styrform, mål- och resultatstyrningen, med uppsatta kvalitativa mål, förutsätter 
ett betygssystem som är kunskapsrelaterat. (Att nyttja ett normrelativt betygssystem funge-
rar inte i ett resultatstyrt system då de relativa betygen inte ger någon information om en 
elevs faktiska kunskapsnivå.) 

• Det kunskapsrelaterade betygssystemet förutsätter den sk kunskapsstandardmodellen som 
bedömningsmodell.  

• Kunskapsstandardmodellen går ut på att synliggöra kvalitéer och ge eleverna tillfällen att 
visa sina kvalitéer.  

• Med standarder menas i förväg uppställda kunskapsnivåer (t ex miniminivåer) medan krite-
rier avser kännetecken utifrån vilka man kan avgöra om en viss elev har nått en viss nivå el-
ler inte.  

• Prov och bedömningar skall vara utformade så att målen kan nås.  
• Om man i förväg talar om för eleverna hur de kommer bedömas, talar man samtidigt om 

vad de måste lära sig. Tydliga bedömningskriterier styr inlärningen och därför också under-
visningsplaneringen.  

Bidraget från organisationsteorierna 

• Porters sk ”Värdekedja synliggörs på vilket sätt en lokal bedömningsgrund bidrar till att 
skapa mervärde för en skola. En skolas bedömningsgrund är en sk primär verksamhetsakti-
vitet och genererar mervärde, dvs högre kunskapsresultat och bättre verksamhetskvalitet. 

• Lewis metaforer tydliggör vilken metod som en ledning bör välja i samband med föränd-
ringsprocesser. Eftersom skolan är en organisation med stark struktur bör ”Lugna vattnets 
metafor” användas. 
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• Hayakawas abstraktionsstege förklarar varför de nationella bedömningskriterierna bör kon-
kretiseras till en nivå som elever och föräldrar förstår. 

• Kraftfältsanalysen förklarar hur ledningen bör förbereda en förändringsprocess. 
• Förändringskurvan förklarar de främsta hindren i en förändringsprocess och hur ledningen 

bör bemöta dessa (inte ge upp.) 
• FIRO-modellen förklarar vilka faser ett kollegium kommer gå igenom när de arbetar med de 

lokala bedömningskriterierna. 
• Projektledningsteorierna och projekttriangeln belyser behovet av tydlighet mot deltagarna 

när det gäller tid, kvalitet och resurser. En god projektledning förutsätter klara roller mellan 
beställaren och projektledaren. Innebörden av detta är att det är olämpligt att skolledning-
en/rektorn exempelvis innehar rollen som processledare i samband med utvecklign av lokala 
bedömningskriterier (rektorn representerar staten som beställare).   
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Den hypotetiska arbetsprocessen 
Givet ovanstående slutsatser kan vi börja skissa på den hypotetiska arbetsprocessen och hypote-
tiskt också svara på våra frågeställningar: 

1) Måste en skola utveckla lokala bedömningskriterier och vilka är i 
så fall, ur ett skolperspektiv, de huvudsakliga motiven 

Analys: Vi kan inte, i vare sig skollagen eller läroplanen utläsa några som helst krav för att det 
skulle krävas några lokala dokument. I läroplanen går det att utläsa att det finns ett lokalt frirum 
som syftar till att ge lärare och elever möjligheter att gemensamt fatta beslut om stoff- och me-
todval för att uppsatta mål skall nås på bästa sätt. 
 
Med hjälp av Porters sk ”Värdeskedja kan vi förklara varför en skola bör vara tydliga i sin be-
dömningsgrund i form av ett lokalt dokument. En hypotes vi har är att bra skolor har åtnjutit 
tidigare års mervärden i form av starka sekundäraktiviteter. Man har haft duktiga lärare, bra 
tillgång till vikarier, en stark administration och en stark pedagogisk framtoning. Många skolor  
har idag hamnat i ett läge där dessa meriter inte längre räcker till. Skolorna är idag långt mer 
konkurrensutsatta och har långt mer åtstramade budgetar, och bör därför fokusera på att stärka 
sina sekundära aktiviteter i verksamheten. Porter betonar tydligt att stödaktiviteterna i ett kon-
kurrensläge visserligen ger värde indirekt, men endast kan förverkligas genom de primära akti-
viteterna. Genom att satsa på tydlighet i fråga om bedömningsgrunden genereras starka mervär-
den, vilket därigenom också torde utgöra en motivationsgrundande faktor för skolorna.  
 
Hayakawas förklaringsmodell ger oss i sin abstraktionsstege ytterligare ett skäl till varför en 
skola bör satsa på att konkretisera sin bedömningsgrund. De nationella dokumenten är för ab-
strakta och medger många olika tolkningar (jmf jordbrukfastighetens realkapital). Den höga 
abstraktionsnivå i styrdokumenten innebär en rörelse uppifrån och ner på abstraktionsstegen, 
vilket ur ett teoretiskt perspektiv innebär olika utgångslägen i kommunikationen hos berörda, 
(skolledning, lärarpersonal, föräldrar och elever). Läser vi styrdokumenten med Hayakawas 
”glasögon” är vår hypotes vidare att det kanske inte handlar om att utveckla nya mål och kriteri-
er på lokal nivå, utan kanske snarare konkretisera befintliga nationella kriterier. För att säker-
ställa att alla inblandade tolkar innebörd/mening på samma sätt bör en lokal bedömningsgrund 
vara utformad så konkret som möjligt, på lägsta möjliga konkreta nivån. Detta torde innebära 
elevnivån, dvs den lokala bedömningsgrunden bör vara utformad så att en elev förstår dem. 
Översta nivån på denna abstraktionsstege torde utgöras av de nationella målen/kriterierna.    
 
Hypotes: De främsta skälen till att skolor känner behov av att utveckla, konkretisera och/eller 
dokumentera lokala bedömningskriterier torde vara antingen behovet av att antingen i) öka gra-
den av måluppfyllelse, ii) säkerställa att personalen bedömer eleverna på samma grunder (dvs 
bemöta likvärdighetskravet), iii) bemöta elevers eller föräldrars krav på insyn i bedömnings-
grunden eller iv) använda bedömningsgrunden som ett sätt att skapa ett mervärde för skolan i 
förhållande antingen i förhållande till sig själv för att etablera en ”anda” eller i förhållande till 
andra skolor i syfte att  öka elevunderlaget. 
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2) Vad innebär begreppet ”bedömning”, och vilken slags bedöm-
ningsmodell bör en skola utgå från? 

Analys: I vår teoridel visade vi att begreppet ”bedömning” är mångfacetterat. I och med att 
begreppet är brett, är också ingångarna en skola har när det gäller att planera och lägga upp en 
struktur för sin lokala bedömningsgrund stor. För att säkerställa vad som avses är det enligt 
Korps forskning viktigt att först klargöra vad själva syftet med en bedömning. Skall bedöm-
ningsgrunden användas på systemnivå, gruppnivå eller individnivå? Syftet avgör det fortsatta 
arbetet. Gällande regelverk värnar om systemnivån där det främsta syftet med bedömningen är 
att kunna kontrollera att kommuner och individuella skolor uppfyller de krav som ställs från 
statligt håll. Dagens bedömningsmodell utgörs av det Taylor kallar ”(kunskapsstandardmodel-
len” och hör ihop med dagens betygssystem, det ”kunskapsrelaterade betygssystemet”. Sadler 
pekar på fyra fundamentala utmaningar för skolor som önskar bedöma och betygsätta elever 
härefter, där ett särskiljande av begreppen ”standard” och ”kriterier” är fundamentalt.    
 
Hypotes: Korp, Taylor och Sadlers teorier visar att en skolas lokala bedömningsgrund bör utgå 
från kunskapsstandardmodellen. I den lokala bedömningsgrunden bör kvalitetsskillnader, dvs 
olika ”kunskapsstandarder”, framgå givet det nationella kunskapsmålen. Kvalitetsskillnaderna 
bör sedan tydliggöras genom ett antal beskrivande ”kriterier”, dvs riktlinjer, som reflekterar de 
olika kvalitetsnivåerna.  
 

3) Hur ser en arbetsprocess ut som beskriver hur en skola skall gå 
tillväga för att utveckla lokala bedömningskriterier? 

Analys:  Med avstamp i organisationsteorin förefaller en ansats som motsvarar ”Lugna vattnets 
metafor” vara lämpligast. Skolverksamheter har oftast stark inre strukturer, och för att åstad-
komma förändringar i dessa slags verksamheter förespråkar Lewis att ledningar anammar en 
trestegsraket, som för övrigt i mångt och mycket påminner om ett piagetanskt tänkande. 
  
Hypotes: 
Etapp 1: i första etappen skall personalen förberedas på förändringen genom att den befintliga 
inre strukturen bryts upp. Detta åstadkoms effektivast med hjälp av externa resurser som får i 
uppgift att ”ruska om” organisationen och de befintliga synsätten. Exempel på frågeställningar 
som skall besvaras i denna etapp är ”Varför måste vi konkretisera och bedöma vår bedömnings-
grund?”, ”Varför kan vi inte göra som förut?” ”Vad kommer ut av detta?” Befintliga attityder 
och värderingar måste utmanas.  
 
Orsaken till att en extern part förordas i denna etapp är att ledningens roll som positiv ledare för 
förändringen inte skall urholkas. En ledning kan inte å ena sidan vara den part som utmanar 
tankestrukturer och agerar ”syndabock” och samtidigt å andra vara den som stöttar i positiv 
anda och coachar fram förändringen. Rollerna måste hållas isär (se även avsnittet ”Att driva 
förändringsprocesser i projektform). Baloguns och Haileys Förändringskurva låter oss förstå att 
denna etapp i förändringsprocessen med stor sannolikhet kommer att vara smärtsam. Faserna 
chock/förnekelse, oro/motstånd/ilska samt förvirring måste gås igenom, innan engagemang och 
fokus på lösningar kan nås. Lewins Kraftfältsanalys kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt denna 
etapp kan effektiviseras och göras så smärtfri som möjligt för alla inblandade. Genom att ta reda 
på och förstå vilka samt hur stora de pådrivande respektive hindrande faktorerna är i organisa-
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tionen och om möjligt före starten försöka stärka de pådrivande krafterna eller minska de hind-
rande krafterna, kan status quo” tinas upp enklare. När så status quo har tinats upp är det dags 
för den andra etappen 
 
Etapp 2: I den andra etappen bör organisationen ges realistiska möjligheter att utveckla den nya 
formen, dvs konkretisera själva bedömningsgrunden. Detta kan i praktiken innebära exempelvis 
gemensamma arbetsmöten eller kompensation i form av nedsatt arbetstid eller arbetsprestation. 
Det är alltså i denna etapp som själva förändringen sker, varför ordentligt med tid bör avsättas 
för denna etapp. När den nya formen väl är etablerad är det dags för den tredje etappen:  
 
Etapp 3: I den tredje och avslutande fasen bör fokus vara att frysa det nya ”status quo” så att 
förändringen kan permanentas. Enligt teorin är det här viktigt att prioritera aktiviteter som stabi-
liserar förändringen och återupprätta effektiviteten i verksamheten. Sådana aktiviteter skulle 
kunna vara att snabbt få klart ett slutlig dokumentversion av bedömningsgrunden och att distri-
buera den genom olika kommunikationskanaler (exempelvis genomgång med elever, postala 
utskick till föräldrar, publicering på hemsida, artiklar i facktidskrifter etc).  
 
 
Det är svårt med utgångspunkt från olika teorier skissa på troliga svar för examensarbetets tre 
sista frågeställningar. Det huvudsakliga skälet till detta är att det inte finns något stöd i litteraturen 
för hur de olika teorierna skall värderas i förhållande till varandra (dvs vilka är viktigare än andra). 
Nedan gör vi ett subjektiv försök att utifrån våra tidigare arbetslivserfarenheter besvara frågorna.  
 

4) Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att man skall ”nå i 
hamn” med arbetet att ta fram bedömningskriterier?  

Hypoteser om förväntade framgångsfaktorer är… 
…att inblandade har kunskap om regelverket (bedömnings- och betygssystemet) 
…att förändringsprocessen riktar in sig mot kvalitets-, standard- och kriteriebegreppen samt  

 också konkretiseras i möjligaste mån (Hayakawa). 
…att skolledningen är tydlig när det gäller tid, kvalitet (ambitionsnivå) och resurser (”Projekt- 
    triangeln”) 
…att skolledningen lägger kraft på att tydliggöra det mervärde som förväntas av att skolan u 
    tvecklar lokala bedömningskriterier (Porters ”Värdekedja”) 
…att organisationen ges tid att gå igenom olika processfaser (”FIRO”-modellen samt  Baloguns 
    och Haileys ”Förändringskurva”)  

5) Vilka är de främsta hindren som kan sätta käppar i hjulet för pro-
cessen? 

Hypoteser om förväntade fallgropar är… 
…att skolledningen inte lyckas motivera sin personal 
…att processen försöker forceras i tid (projekttriangeln) 
…att skolledningen inte förser personalen med kunskap om vad som menas med olika  
    kunskapsstandarder (kvalitetsskillnader) 
…att skolledningen inte låter förnekels-/chock-/oro-fasen ta sin tid (Baloguns och Haileys 
   ”Förändringskurva”) 
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6)  Vilka är de förväntade vinsterna med att ta fram bedömningskri-
terier? 

Utifrån teorin är det rimligt att förvänta sig följande vinster: 
…att en lokal bedömningsgrund genererar ett kvalitativt mervärde för skolan, både när det  

 gäller  elevers lärande som en skolas attraktivitet (Porters ”Värdekedja”)  
…att en skola kan återkoppla resultat till staten 
…en ökad elevdelaktighet och ökat lärande 
 
 
Vi fortsätter nu följa den deduktiva forskningsansatsern och stämmer i kommande kapitel av 
hypoteserna mot  empiri. Genom att intervjua skolledning och personal och observera en verklig 
process kan vi antingen bekräfta/avfärda våra hypoteser och därigenom ”kalibrera” vår hypote-
tiska arbetsprocess. 
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Resultat 

Undersökningsrespondenter/-objekt 
Skola A är en innerstadsskola i Stockholm med drygt 600 elever. Skolan är en F - 9 skola med 
stark framåtanda och pedagogiskt nytänkande, och genomsyras av ett demokratiskt förhållnings-
sätt. Skolan drivs av inflytande och medbestämmande för elever, föräldrar och personal. Sko-
lans värdegrund är känd och väletablerad. Man arbetar aktivt med Livskunskap för att skapa en 
gemensam värdegrund, där eleverna lär sig att respektera varandra och lösa konflikter. Skolan 
har fått goda omdömen i inspektörsrapporten (2006). För att eleverna, i enlighet med läropla-
nens intentioner, skall kunna ta ansvar för sin egen utbildning, krävs enligt regelverket att en 
skola klargör vilka mål utbildningen har. Eleverna på skola A har i inspektionsrapporten be-
dömts vara väl informerade om målen att uppnå och bedömningskriterierna, men har fått åter-
kopplingen att också dokumentera dem. 
 
Skola B är en förortsskola i Stockholm med drygt 500 elever, också den en F - 9. Skolan har ett 
mångkulturellt upptagningsområde och en stor andel elever i behov av särskilt stöd. Elevunder-
laget är vikande. Skolan har i Skolverkets inspektionsrapport (2006) fått återkopplingen att vidta 
kraftfulla åtgärder för att öka måluppfyllelsen; skolan har inte givit tillräckliga förutsättningar 
för alla elever att nå målen för utbildningen i årskurs 9, och inte heller följt upp elevernas kun-
skapsutveckling tillräckligt väl. Under de senaste två åren har man vidtagit ett flertal åtgärder 
för att få bukt med såväl budgetunderskott som måluppfyllelse som att etablera en fungerande 
organisationsstruktur. Ett flertal konkreta och tidsatta mål har satts upp av den nya skolledning-
en, där bland annat omstruktureringen av personal, individualisering av undervisningen som ett 
tydliggörande av kravnivåer och bedömaröverensstämmelse har ingått som ett led i att förbättra 
måluppfyllelsen. 
 
Medan behovet av lokala bedömningskriterier vid skola A förefaller ha uppstått ur en dokumen-
tationsbehov, verkar således behovet vid skola B ha uppstått ur ett måluppfyllelsebehov. 

Genomförande   
Observationer och intervjuer genomfördes under våren 2008. Skolledningen i skola A startade 
sin förändringsprocess i april 2008, och samtal fördes där med såväl skolledning (biträdande re-
ktor) som lärare (en Ma/NO-lärare i åk 9 samt en Sv-lärare) i maj 2008. Observationer genom-
fördes under personalmöten med samtliga lärare närvarande. Processen gick av olika skäl (fram-
för allt tidsbrist) i stå och sköts upp till hösten 2008/våren 2009, varför vi av tidsskäl tvingades 
avbryta datainsamlingen och istället följa processen vid skola B. Skolledningen i skola B starta-
de sin förändringsprocess redan i augusti 2008 och var vid datainsamlingstillfällena mitt i en 
intensiv utvecklingsfas. Kvalitativa intervjuer genomfördes med skolledning (rektor) och tre 
lärare. Även vid skola B genomförds observationer också under personalmöten med samtliga 
lärare närvarande.  
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Kvalitativa intervjuer har således genomförts primärt med personal vid Skola B, men erfaren-
heterna från observationerna vid skola A ’har också varit viktiga och har därför tagits tillvara i 
metodutvecklingen. Den kvalitativa datainsamlingen i föreliggande examensarbete är således 
baserad på primärt vittnesberättelser men också observationsberättelser.  
 
Vi har noga följt Edfeldt kvalitativa undersökningsmetodik (se även avsnitt ”Metod för datain-
samling). Intervjuer och observationer har skrivits ut i sin helhet för att vi skulle ges möjlighet 
att notera pauser, tveksamheter och eftertryck som kan ha avgörande betydelser för tolkningen, 
men också för att ge oss möjlighet att jämföra olika material. Vi gick sedan igenom datamateria-
let var och en för sig och slutligen tillsammans för att bilda oss en uppfattning om vi gjort sam-
ma tolkningar. Utifrån berättelserna strukturerade vi slutligen processen i olika delmoment för 
att få en tydlig bild av hur processen gått till. Utifrån detta matchade vi sedan berättelserna mot 
olika delmoment för att få fram framgångsfaktorer och primära hinder som varit avgörande för 
processen. Som en slutlig kontroll lät vi slutligen intervjupersonerna (rektor och lärare) läsa 
igenom våra analyser och slutsatser och ge dem tillfälle att korrigera eventuella missuppfatt-
ningar eller misstolkningar av deras berättelser.  
 

Intervjuer 
Nedanstående återges de intervjuer som genomfördes vid Skola B. 
 

Intervjuer med skolledning 

Intervjuperson:  
Rektorn vid Skola B. 
 
Motiv för att ta fram lokala bedömningskriterier 
Rektorn vid Skola B har lång yrkeserfarenhet, både som lärare och skolledare, och har arbetat 
aktivt med förändringsprocesser sedan 90-talet. Hans erfarenhet av de skolor han tidigare varit 
anställd vid är att lärare defacto vare sig hade någon kunskap, överblick eller kontroll över vad 
man faktiskt bedömde. En annan insikt (anm: som han delar med övriga skol-Sverige) är att det 
inte bara råder ett stort problem när det gäller likvärdighet av kunskapsbedömning inom en och 
samma skola, utan också mellan skolor. Som exempel nämner rektorn de nationella proven i 
årskurs 5, som enligt hans erfarenhet har bedömts väldigt olika.  
 
Rektorn samt också biträdande rektorn, rekryterades till Skola B primärt för att få stopp på det 
galopperande budgetunderskottet som rådde på skolan, men också för att få bukt på den då rå-
dande bristen på förtroende för skolan. Den inspektionsrapport som skrevs efter att skolinspek-
törer besökt skolan innehöll allvarlig kritik av verksamheten, och en av de mest allvarliga var att 
Skolverket inte ansåg att skolan tillgodosåg elevernas rätt till undervisning och att skolans mål-
uppfyllelse var för dålig. 
  
Vanligtvis brukar, menar rektorn, lärare göra för positiva bedömningar och sätta för ”snälla” 
betyg, men på Skola B erfor rektorn att det var tvärtom - lärarna gjorde för hårda bedömningar. 
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Detta fanns också dokumenterat. I USK:s (Stockholms stads utrednings- och statistikkontor) 
enkätundersökning framgick att skolans elever klarade sig bättre på gymnasiet än vad de borde 
utifrån deras högstadiebetyg. 
 
Slutsats: Vi kan således konstatera att den bakomliggande ”triggern” till att Skola B initierade 
en förändringsprocess för att arbeta fram en lokal bedömningsgrund var skolinspektionsrap-
porten och den kritik som där riktades mot skolan, och vi kan identifiera tre bakomliggande 
motiv: i) dålig måluppfyllelse ii) förtroendekapitalunderskott samt ii) för olik och för hård rå-
dande bedömningsgrund. 
 
 
 
Process 
Rektorn initierade förändringsprocessen genom att i september 2007 inleda en smärtsam diskus-
sion med kollegiet. Syftet var att konfrontera kollegiet med fakta och ”…ruska om det”. Inne-
hållet i diskussionen kan sammanfattas enlig följande: 
 
1) ”Vi är för hårda i vår betygsättning.”  
2) ”Är det så?”  
3) ”Vad har vi för kriterier?”  
4) ”Hur ser vår bedömningsplattform egentligen ut?”  
 
Rektorn var i detta skede tydlig med att detta var en fråga som var prioriterad och att detta var 
något kollegiet skulle arbeta tillsammans med framöver. Rektorn var också tydlig med att pro-
cessen skulle ta tid - att den skulle löpa över hela läsåret. 
  
Vi bad rektorn förtydliga varför han tidigare beskrivit den inledande diskussionen som ”smärt-
sam”. Svaret var: 
 

”För att detta är enda gången en rektor är inne och petar i något han inte får peta i. Det är 
lärarna som sätter betygen, inte jag”.  

 
Rektorn menade att risken är uppenbar att personalen tolkar en rektors agerande i detta läge som 
att han/hon ifrågasätter deras kompetens och profession. Hans erfarenhet är också att det finns 
en överhängande risk att många lärare reagerar på fakta de konfronteras med på ett personligt 
plan och självkritiskt: ”…om jag nu är så usel, hur kan jag då fortsätta som lärare överhuvud-
taget?”.   
 
Rektorn beskriver den efterföljande tiden som turbulent. Rektorns erfarenhet är att en skolled-
ning bör räkna med att denna fas pågår länge, cirka 2-3 månader, och att man bör avsätta tid för 
denna fas i sin tidplan. Rektorn betonar: 
 
”Man skall inte underskatta denna fas. Den är tung, den är jobbig, men den måste få ta sin tid.” 
 
Han pekar också på vikten av att man som skolledare inte låter motgången göra att man ger upp 
i denna fas: 
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”Det är frestande att ge upp, men det ska man inte göra” Det är så här det är”. 

 
I Skola B:s fall tog denna turbulenta fas cirka 7-8 veckor. I detta läge anlitade rektorn en extern 
resurs som processledare. Rektorn betonar vikten av att i denna fas verkligen ”ta in någon ut-
ifrån”. Skälen till detta, menar rektorn är dels att i) kompetensen oftast inte finns på skolan och 
att ii) skolledningar helt enkelt oftast inte har tid att själva driva processen framåt. Rektorn re-
sonerade spontant kring om det nog inte också är så att det kanske är lite enklare för kollegiet att 
resonera och rapportera till en utomstående part och inte till en lönesättande chef. Rektorn och 
den utomstående parten satte sig först ned och försökte förstå Skola B:s unika problematik och 
utifrån detta skräddarsy ett upplägg. Rektor lyfte fram några egenskaper som han menar att en 
extern person bör ha: Det är viktigt att processledaren har analysförmåga, dvs förutom ämnes-
kunskap också förmågan att kunna ”se igenom” ett ämne och förstå vad som är ett ”…vettigt 
elevexempel och ett vettigt kriterium i ett ämne”. Det är också viktigt, menar rektorn, att 
”…processledarens förklaringsmodell håller i alla ämnen”.  
 
I november 2007 gick startskottet för nästa fas genom att en gemensam föreläsning anordnades 
med den externa parten. Syftet med föreläsningen var att ”landa” kollegiet och erbjuda en ”lös-
ning” . Under föreläsningen betonades lärarprofessionen särskilt och information om regelver-
ket gavs.  Kollegiet gavs i ”läxa” att läsa kursplaner och kriterier i sina respektive ämnen för att 
säkerställa att alla hade tillräckliga förkunskaper inför kommande fas, övningarna. Föreläsning-
en resulterade i överraskande bra reaktioner från kollegiet. Den externa parten fokuserade starkt 
på att hitta gemensamma beröringspunkter samt på att betona lärarprofessionen för att skapa 
förtroende, något som rektorn tyckte var en viktig framgångsfaktor. 
 
Två månader senare, i januari 2008, arrangerades en heldagsövning. Detta var startskottet för 
genomförandefasen, då själva arbetet med bedömningsgrunden genomfördes. Arbetet organise-
rades så att övningar/diskussioner kunde ske ämnesvis, och kollegiet gavs totalt cirka 8-10 till-
fällen under våren (ca två gånger i månaden) att träffas och konkretisera de nationella målen och 
kriterierna så att de skulle kunna förstås lokalt. Varje övning fick ta cirka 40-60 minuter i an-
språk, vilket innebar 40-60 minuter per ämne, stadium och tillfälle. Uppdraget var att hitta elev-
exempel ur moment för årskurs 3, 6 och 9. Under hela denna arbetsfas fick samliga ämnesgrup-
per träffa den externa parten. Man träffades på skolan arbetade med vettiga elevexempel och 
kriterier, dvs konkreta elevexempel som eleverna kunde förstå och riktiga kriterier som dels 
belyser hur lärarna faktiskt bedömer, dels är begripliga för eleverna. Respektive lärargrupp skis-
sade på ett underlag som sedan redovisades och diskuterades med den externa parten. Dessa 
diskussioner ledde till successiva korrigeringar och förbättringar.  
 
I maj 2008 hölls två gemensamma personalmöten med samtliga lärare närvarande. Vid dessa 
dragningar redovisades framtagna kriterier ämnesvis inför hela kollegiet och tid hade avsatts för 
storgruppsdiskussion och samtal. Insikter som man fick från egna eller andras redovisningar 
samt synpunkter från kollegiet berikade och ledde till ytterligare revideringar. Rektorn såg 
mycket positivt på dessa redovisningstillfällen och tyckte att de berikade på många olika sätt. 
En vinst var att personalen fick kärnan i andra ämnen presenterade för sig på ett effektivt och 
skickligt sätt och på så sätt fick en ökad förståelse för andra ämnen. En liten svårighet i denna 
fas var att redovisningarna i början tenderade att bli personrelaterade och inte ämnesrelaterade, 
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men detta avtog snabbt. Rektorns bedömning var att inga konflikter uppstod i detta skede i pro-
cessen. Redovisningarna och diskussionerna var positiva konstruktiva och uppskattade av såväl 
skolledning och personal.    
 
Det som återstår för Skola B är att avsluta processen i en sista fas. Rektorn berättade att man i 
höst (läses september 2008) kommer sammanställa samtliga gruppers/ämnens material till ett 
slutdokument, layouta detta och slutligen distribuera detta. Rektorn såg framför sig att detta 
skulle ske dels genom ett postalt utskick hem till föräldrarna, dels genom publicering på skolans 
hemsida, något som alla såg fram emot.  
   
Rektorn betonade att processen med hans sätt att se det är en del i det övergripande arbetet med 
att komma till rätta med måluppfyllelsen, dvs budgetmål och elevmål. Han framhöll särskilt 
skolledningens, dvs rektors, ansvar i processen: 
 

”Att driva igenom denna process är ett rektorsbeslut – inte ett kollegiebeslut!” 

 
 
 
Slutsats: Utifrån den kvalitativa intervjun med rektorn kan vi identifiera följande etapper i pro-
cessen. 
 
 

Etapp Kalendertid Innehåll Syfte Karakteristik 
Etapp 1: Förankring av 
problembild 

aug-nov Diskussion med 
kollegiet om orsa-
kerna till föränd-
ringsprocessen  

”ruska om” persona-
len, tydliggöra be-
hov, presentera 
process och tidplan 

turbulent, ”smärt-
sam” 

Etapp 2: Föreläsning: 
Information 

Nov Föreläsning om re-
gelverk och lärar-
profession 

Med hjälp av en ex-
tern part presentera 
en ”lösning” 

Något förvirrad, 
men överraskande 
positiv 

Etapp3: Genomförande: 
framtagande av elevex-
empel 
och formulering av 
kravnivåer   

jan-maj Arbetsgrupper äm-
nes- och årskursvis. 
Diskussion med ex-
tern part vid flera 
tillfällen. 

Konkretisera natio-
nella mål och krite-
rier till lokal förstå-
else samt dokumen-
tera dessa.  

Engagemang 

Etapp 4: Personalmöten: 
redovisning och kollegi-
al feedback 

maj-juni Redovisningar inför 
kollegiet.  

Verifiering och 
kvalitetskontroll av 
material. 

Engagemang 

Etapp 5: Offentliggöran-
de: Publicering 

Sept Utskick till elever 
och föräldrar, 
publicering på 
hemsida etc. 

Informationssprid-
ning, lärande. 

Nöjdhet 

 
 
Vi kan också konstatera att hela processen, från start till slut, kommer att ta ungefär ett år.  
 
 
 
 
Framgångsfaktorer 
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Rektorn berättade att han har erfarenhet av flera liknande processer där syftet också varit att 
konkretisera de nationella målen och kriterierna, men att han har insett att man då gjorde på fel 
sätt. Man hade en sk ”top-down-approach”, dvs man utgick ifrån de nationella dokumenten och 
försökte ”översätta” och ”konkretisera” dem till ett lokalt dokument. Materialen kom att inne-
hålla allt för många ”floskler” och resultatet blev ”hyllvärmare”. Problemet med detta angrepps-
sätt, menar rektorn, är att eftersom de nationella målen och kriterierna är så allmänt och gene-
rellt utformade så blir ”alternativen för många” – det blir näst intill en omöjlig uppgift att försö-
ka både täcka in alla tolkningar som de nationella dokumenten medger och få fram ett material 
som fungerar i den egna undervisningen och i kontakten med eleverna. En framgångsfaktor, 
menar rektorn, är att göra tvärtom dvs ha en ”bottom-up-approach”, dvs utgå från olika elevex-
empel med G, VG respektive MVG-kvalitet och sedan beskriva vad som är utmärker de kvalita-
tiva skillnaderna i förhållande till prov-/momentmålen. Om man sedan jämför sina beskrivning-
ar/kriterier så kommer man att inse att de faktiskt passar in i de nationella dokumentens be-
skrivningar – just på grund av att de är generellt utformade och är gjorda så att de ska tillåta 
tolkningar. Man bör alltså göra allt man kan för att komma ner i abstraktionsnivå, och det mest 
effektiva sättet enligt rektorn är att inkludera faktiska elevexempel. Vidare, framhåller rektorn, 
måste alla inblandade ha själva kärnuppdraget helt klart för sig: 
 
”Alla måste inse att det är detta som är uppdraget, nummer ett är att ge kunskap och nummer 2 
är att bedöma kunskapen”. 
 
En andra framgångsfaktor är tiden – en skolledning måste avsätta ungefär ett års löptid från det 
att man startar processen och synliggör behovsbilden till att man kommer i mål och kan offent-
liggöra sin bedömningsplattform. Rektorn rekommenderar här ett läsår, dvs augusti-augusti, där 
man exempelvis kan låta processtarten utgöra ”kick-off” inför läsåret. 
 
En tredje framgångsfaktor är sättet man initierar processen på. Det gäller att från början hitta ett 
”varför” som accepteras av hela kollegiet. Genom att börja med en diskussion och ”ruska om” 
de existerande synsätten och värderingarna skapar man långt bättre förutsättningar att lyckas än 
annars. En bra initial fråga kan vara ”Sätter vi verkligen rätt betyg?” Ett annat råd är att exemp-
lifiera med ett ”gråzons-exempel”: 
 

”Men titta här då, här bedömde vi faktiskt helt olika”.  

En fjärde framgångsfaktor är att man som skolledning är väl förberedd och har planerat och 
tidssatt sin process. Särskilt viktigt är det att vara förberedd på den första och turbulenta fasen 
och avsätta ordentligt med tid för denna.  
 
Rektorn tryckte särskilt på den femte framgångsfaktorn – att ta in en extern processledare som 
får uppdraget att ”landa” kollegiet. Det första mötet, dvs den första föreläsningen, var oerhört 
viktigt. Att ta in en extern processledare kan nog i många sammanhang till och med vara helt 
avgörande för processens utfall, gissade rektorn. 
  
Under våra observationer på Skola A märkte vi att en faktor som orsakade frustration i kollegiet 
var att man inte hade en ”mall” att skriva i eller ett ”exempel” att utgå från: 
 

”Ge oss en mall så gör vi det.”   
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Vi undrade därför vad rektorn vid Skola B ansåg om detta. Rektorn ansåg inte att detta spelade 
någon större roll. Å ena sidan, resonerade rektorn, kan en mall innebära trygghet för vissa per-
soner men å andra sidan är det viktigt att personalen själva får arbeta fram något som fungerar 
för dem. Enhetligheten som följer med mallen är sekundär tyckte rektorn; det går alltid att ordna 
layout i efterhand. Den tankeprocess som följer ur att själv få arbeta fram en struktur är långt 
viktigare menade rektorn. 
 
Slutsats: Utifrån intervjun med rektorn kan vi summera följande fem framgångsfaktorer: 
 
1) bottom-up-approach – utgå från elevexempel och kontrollera sedan att de stämmer överens 

med de nationella kriterierna och målen. 
2) processtid - avsätt ca ett år för processen (augusti-augusti är optimalt).  
3) motiv -initiera processen med en diskussion i kollegiet för att förankra ”Varför”. Ett bra 

sätt är att lyfta fram ett ”grå-zonsexempel” och ställa frågan ”Sätter vi rätt betyg?”. 
4) initiering- var förberedd och avsätt tid för den turbulenta fasen. 
5) extern processledare – att anlita en extern part är avgörande för att nå engagemang och 

styrfart i processen.. 
 
 
 
Hinder 
Även om rektorn tycker att processen har fortlöpt lyckosamt, har det ändå funnits några hinder 
på vägen som man har varit tvungen att hantera för att inte processen skulle gå i stå.  
 
Ett av de första hindren man kan stöta på, menar rektorn, är ifrågasättandena under första etap-
pen, exempelvis: ”Varför gör vi detta?” och ”Finns det inte annat som är viktigare”? Många i 
personalen kan också ha med sig tidigare misslyckade erfarenheter från förändringsprocesser 
och kan uttrycka oro över att arbetsinsatsen kommer leda till ”ytterligare en pappersprodukt” 
som inte kommer få någon bäring i praktiken.   
 
Ett annat hinder är ovetskapen om det politiska läget och regelverksförändringar. ”Vad kommer 
hända 2010/2012? Kommer det inte nya kriteriekrav då?” och ”Lägger vi inte ner onödigt arbete 
om vi ändå måste göra om allting om två år?” I förändringstider är ofta ryktesspridningar vanli-
ga, vilka också kan sätta käppar i hjulet för processen. 
 
Lärarnas redan höga arbetsbelastning gör det svårt att finna motivation och tid för att genomföra 
processen. Lärarna upplever det som tufft att utföra kriteriearbetet utöver sin ordinarie arbetstid. 
Därför är det viktigt att skolledningen tänker igenom och planerar när den tunga delen, själva 
genomförandet, skall ske och på vilka premisser. Här kan man tänka sig allt från att avsätta ex-
tra planeringsdagar till ren tidskompensation. 
 
Den valda upplägget (och därigenom också valet av extern processledare) kan också sätta käp-
par i hjulet för processen. Farhågor som ”satsar vi på rätt metodik” dyker upp och kan göra att 
man förlorar värdefull tid eller motivation under resans gång.  
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Rektorn pekade vidare på att särskilt äldre högstadieskolor kan ha kvar ett ”adjunkttänkande”, 
dvs att vissa lärare värnar och försvarar det tidigare enskilda arbetssättet kring bedömning. 
 
På det personliga planet kan det också finnas hinder. Det kan upplevas som obehagligt eller 
hotande att den personliga bedömningsgrunden blir synliggjord inför hela kollegiet, särskilt om 
det upptäcks att man har tolkat kursplanernas krav på ett felaktigt sätt eller har otillräcklig kun-
skap om regelverket. 
 
Slutligen, prestationsångest och pressen att prestera under oklara och ofullständiga former (ex-
empelvis presentationer av halvfärdigt arbetsmaterial inför kollegiet i etapp 4) kan också utgöra 
ett hinder i processen.  
 
Slutsats: Utifrån intervjun kan vi identifiera sju centrala hinder som rektorn vid skola B anser 
antingen kan försena eller helt hota processen: 
 
1) behovsbrist: ifrågasättande av behovet och farhågor om att processen resulterar i ”ännu en 

pappersprodukt”. 
2) regelverksförändringar: farhågor om att kraven kommer att ändras och att man tvingas 

göra om allt igen inom en snar framtid. 
3) tidsbrist: lärarnas höga arbetsbelastning och medför svårigheter att hinna med processåta-

ganden om inte ledningen planerar för processen ordentligt.  
4) osäkerhet kring metodval: ”Gör vi rätt?” (t ex ”top-down”, eller ”bottom-up”). 
5) försvar av arbetssätt: värnande om tidigare arbetssätt kring bedömning 
6) otillräcklig kunskap: obehag att få bedömningsgrunden synliggjord, särskilt om det avslöjas 

att man inte har tillräcklig kunskap om regelverket eller tolkat nationella krav fel. 
7) prestationsångest: svårigheter att prestera under oklara former. 
 
 
Vinster 
Om man nu lyckas ta sig igenom hela processen, och lyckas konkretisera de nationella bedöm-
ningskraven till lokal nivå, vilka är då vinsterna? 
 
Rektorn hade en tydlig bild av vilka vinster Skola B skulle uppnå efter att ha gått igenom för-
ändringsprocessen. Den i särklass största vinsten uttrycker rektorn på följande sätt:  
 

Den stora vinsten är förstås att skolan tar ett större och gemensamt ansvar för bedömningen. 
Vi kommer tänka på samma sätt och det blir fler som backar upp en bedömning. Bättre kvali-
tet helt enkelt. 

 
Rektorn ser vidare framför sig att lärarna kommer att känna sig mer säkra i sin bedömning: 
 

De har fått sina grunder diskuterade och granskade av kolleger, och de känner också att be-
dömningsgrunden är sanktionerad från ledning och kollegium. 
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Framför allt så är rektorn övertygad om att den gemensamma bedömningsgrunden kommer 
påverka undervisningen. I och med att lärarna har tydliggjort och konkretiserat de kvalitativa 
skillnaderna mellan betygsstegen i sitt ämne, kommer det bli avsevärt mycket enklare för dem 
att kommunicera ut dessa till eleverna i förväg, innan ett moment startar. Det är rektorns vision 
att lärarna så småningom skall dela ut mål och kriterier på vad som förväntas av eleverna inför 
varje moment, belysta med konkreta elevexempel; och att detta brev också skickas med till 
hemmet.   
 
På detta sätt erhålls per automatik också en ökad elevdelaktighet. Genom att i förväg förankra 
konkret formulerade momentmål och bedömningskriterier ges eleverna en demokratisk möjlig-
het att diskutera och påverka stoffurvalet, målen och bedömningskriterierna. 
 

”När eleverna verkligen förstår vad som krävs av dem, när de med egna ögon har fått se vad 
som krävs för G, VG respektive MVG, ja,då kommer de att ta ansvar på ett helt annat sätt. De 
kommer att ha synpunkter och de kommer ställa krav - särskilt när en lärare inte sköter sig”. 

 
Ytterligare en trolig och central vinst, i synnerhet för Skola B, är ett ökat föräldraengagemang. 
Plattformen, tror rektorn, kommer underlätta att ”…få med föräldrarna på tåget”, och detta är 
särskilt viktigt i ett invandrartätt område där många föräldrar kommer från länder där skolan har 
tagit hela ansvaret, och anser att den svenska skolan bör göra samma sak. 
 
Slutsats: Vi kan ur intervjun med rektorn identifiera fem förväntade huvudsakliga vinster: 
 
1) en skola som tar ett större och gemensamt ansvar för bedömningen 
2) en ökad lärarprofession och lärare som känner säkerhet i sin bedömning och stöttar var-

andras bedömning.  
3) ökad kvalitet i undervisningen  
4) större elevdelaktighet 
5) ökat föräldraengagemang 
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Intervjuer med lärare 

Intervjupersoner:  
Lärare 1: åk 1-3, har deltagit i arbetet med bedömningsplattformen i svenska, nedan benämnd 
”Lågstadieläraren”. 
Lärare 2: åk 4-6, har deltagit i arbetet med bedömningsplattformen i ma/no. Nedan benämnd 
”Mellanstadieläraren”.   
Lärare 3: åk 7-9, har deltagit i arbetet med bedömningsplattformen i ma/no. Nedan benämnd 
”Högstadieläraren”.  
 
Motiv till att ta fram lokala bedömningskriterier: 
Det främsta motivet för Lågstadieläraren var att hon saknade överblick och kunskap om ”den 
röda tråden” i ett ämne, progressionen, hela vägen från årskurs 1-9. Hon såg en vinst i att kolle-
giet fick en möjlighet att sätta sig ner och lyssna på och lära av varandra: 
 

”Det var jättespännande att få sätta sig ner och höra att ´så här lär sig eleverna i hennes eller 
hans ämne´ och ´såhär bedömer vi dem’.” 

Tidigare, menade Lågstadieläraren, fanns större möjligheter att auskultera även sent i yrkeskar-
riären. Idag ges bara sanktioner att auskultera under det första yrkesverksamma året, och man 
har som lärare avsevärt svårare att veta vad som krävs i ens ämne högre upp i åldrarna. Lågsta-
dieläraren tycker det är tröttsamt med kommentarer som: ”Herregud, har de inte lärt sig det 
här?” och ”Det är inte klokt, tiokompisarna sitter inte. Hur har de kunnat släppa ifrån sig 
dem?” Lågstadieläraren efterfrågar en struktur där lärare från högre stadier går in och tydliggör 
vad de förväntar sig att eleverna skall kunna, och inte bara förutsätter det. Den lokala processen 
med konkretisering av bedömningskriterierna fyllde därför en utmärkt funktion, menade Låg-
stadieläraren, och hon var därför redan från början positiv till processen. 
 
Mellanstadieläraren, å andra sidan, var initialt mer skeptisk och såg inte behovet:  
 

”Ska vi börja en ny veva nu igen, 14 år efter Lpo94? Dessutom så visste vi ju att en ny läro-
plan är på gång. Var det inte bättre att vänta så att vi inte gjorde onödigt arbete” 

Att dessutom ta in en extern processledare kändes märkligt, menade Mellanstadieläraren. Hon 
betonade dock att hon under resans gång omvärderat processen: 
 

”Ärligt talat så fattade jag nog inte vad det innebar. Nu efteråt har jag insett att jag inte alls 
tänkte på samma sak (förf förtydligande: som utfallet”). 

 
Högstadieläraren däremot, var positiv. Han har deltagit i flera processer som inte lett i hamn: 
 

”Detta har ältats många gånger, men det har aldrig blivit riktigt bra. Det vore kul att äntligen 
få göra något åt det.”  

 
Högstadieläraren, i likhet med Lågstadieläraren, var däremot tidsskeptisk: 
 

”När är det tänkt att vi ska hinna göra det här då? 
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Slutsats: Vi kan konstatera att de bakomliggande motiven som leder fram till en lyckosam pro-
cess - ur ett lärarperspektiv - förefaller vara: i) tydliggörande av progressionen (den röda trå-
den), ii) tydliggörande av de förväntade vinsterna (samt också ett tydliggörande av vad som 
skiljer tidigare försök att tydliggöra bedömningsgrunden från den nuvarande), iii) motiv till 
varför en extern processledare behövs samt iv) tydlighet när det gäller tidsplan samt merarbets-
kompensation.  
 
Process 
Lärarna fick under tidiga hösten reda på att en process, för att ta fram lokala bedömningskriteri-
er, skulle starta efter jul. Man hade i det läget ingen överblick över processens omfattning. Start-
skottet, ur de tre lärarnas perspektiv, var den föreläsning som den externa processledaren höll i 
november. Många lärare i kollegiet var skeptiska till denna föreläsning, men som mellanstadie-
läraren uttryckte det: 
 

”Alla vände under föreläsningen”. 

Framgångsfaktorn var här, menade de tre lärarna, att den externa processledaren var kunnig men 
framför allt ödmjuk, och ”…bjussade på sig själv…” genom att dela med sig många personliga 
lyckade och misslyckade erfarenheter.  
 
Det tre primära ”guldkornen” som enligt de tre lärarna kom ut efter föreläsningen var: 
 
1) att det är elevernas lagstadgade rättighet att ”få lära sig” 
2) att bedömning/betyg är ett ”kvitto” på uppnådda kunskaper och utgör ett ”samhällskörkort” 

(för att får körkort måste man uppfylla vissa kriterier).  
3) abstraktionsstegen, att elevexempel defacto utgör bildliga representationer av de nationella 

målen, bara längre er på abstraktionsstegen. 
 
Föreläsningen var upplyftande, men man förstod fortfarande inte vad man skulle göra rent prak-
tiskt. Detta blev tydligt först vid det andra tillfället, när man träffade den externa föreläsaren i 
liten grupp. I samband med föreläsningen gavs kollegiet en läxa att ta fram förslag på bedöm-
ningsgrund. Detta förslag diskuterades igenom med den externa processledaren, och vid detta 
tillfälle, menade de tre lärarna, gick många igenom ytterligare en tankevända: 
 
”Vi hade tagit fram ett förslag på vad vi tyckte att eleverna borde lära sig i årskurs 5. Process-
ledaren vände på frågan och undrade om detta var vad vi ´minst garanterade´ att eleverna vid 
vår skola skall få lära sig. Och då såg vi plötsligt. Och plötsligt blev allt mycket svårare.”  
 
När det gäller själva genomförandefasen, betonade de tre intervjuade lärarna att de uppskattade 
närvaron av en extern processledare som kunde stötta med feedback: 
 

”Tack vare hans frågor såg man direkt att det här är bra och det här är inte bra.” 

Alla intervjuade lärare lyfte fram svårigheten med att komma igång. Högstadieläraren berättade 
att han arbetade själv, och att det var först efter några omarbetningar som det lossnade. Han 
menade att man i början gör misstaget att ha för stort fokus på hur de andra kollegorna arbetar: 
 



 

 64

Det som gjorde att jag kom igång var att jag slutade titta på andra och hur de gjorde. 

Att hitta uppgifter som innehöll alla tre nivåerna G-VG-MVG i en och samma uppgift försvåra-
de arbetet väsentligt: 
 

”När man tittar närmare på sina prov märker man att man allt för ofta har olika uppgifter för 
olika nivåer”. 

Högstadieläraren menade vidare: 
 

”Man måste vara fokuserad och prata inom sig själv om vad som är bra och dåligt med olika 
uppgifter”.  

Ett förlösande tips när man i detta läge körde fast kom från processledaren, som gav tipset att 
istället utgå från ett elevexempel. Allt blev då mycket tydligare menade de tre lärarna. Man fick 
vidare tipset att fokusera på lägstanivån, G-nivån, men samtidigt titta alla tre nivåer samtidigt.  

 

”Det lossnade när vi hittade elevexempel som innehåll alla de delar som man skulle bedöma. 
Det blev mycket lättare när man levde sig in i ett elevexempel. Man skriver ner det man ser 
helt enkelt.”  

Högstadieläraren pekade också på att de ämnen som har nationella prov har det lite lättare att 
identifiera de olika kvalitativa nivåerna. 
 

”Man formas efter de nationella provens sätt att bedöma och tänka. I matte till exempel, så 
har man lite hjälp av de nationella provens bedömningsmatriser. Där utgår man ju från äm-
nets kärna och kopplar nivåerna till olika grad av förståelse”. 

Mellanstadieläraren höll med och menade att fler i kollegiet har fått upp ögonen för de nationel-
la proven och ser värdet av både dem och bedömningsgrunden i dem. 
 
En annan svårighet som ställde till det i arbetet var begreppet ”progression”. Progressionen är 
ytterligare en frihetsgrad i sättet att tänka, som gör arbetet än mer komplicerat. Frestelsen är stor 
att man stirrar sig blind på progressionen i de nationella kursplanerna och kraven där, samtidigt 
som man brottas med den lokala progressionen dels i ämnet, dels mellan G-, VG- och MVG-
nivån. Risken är då stor att man kör fast.  
 

”Detta ställer till det. Vi pratar om två olika progressioner. Det var inte förrän jag vågade 
släppa de nationella kursplanernas progression som jag förstod. Det handlar ju om progres-
sion från två olika håll.”  

 
De intervjuade lärarna gav istället rådet att börja helt och hållet på lokal nivå, från de egna elev-
exemplena, och först sedan ”dubbelkolla” med de nationella dokumenten så att man faktiskt 
uppfyller kraven och följer regelverket. 
 
En insikt som kom ur arbetet med att formulera bedömningskriterierna var att de påverkar un-
dervisningen: 
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”Förut förlitade vi oss helt på boken. Det är ju proffs som har gjort dem och så har vi alltid 
gjort, så då måste det ju vara bra. Men är de vägledande att nå målen? Nej. Nu inser vi att vi 
faktiskt måste komplettera dem (förf förtydligande: böckerna) för att de ska stämma med de 
kriterier vi har skrivit.”   

 

Lågstadieläraren fyllde i: 
 

”Sen så har det ju blivit en diskussion oss emellan också. Det stärker också. Man vet att man 
gör rätt och att vi tänker likadant nu.” 

 

De intervjuade lärarna summerade ovanstående i fem råd för att komma igång: 
 
1) Börja leta elevexempel som representerar G-, VG respektive MVG-nivåerna 
2) Leta sedan upp uppgifter som innehåller samtliga nivåer. Om man inte hittar några sådana, 

får man leta upp andra elevexempel och börja om, eller till och med göra en ny provupp-
gift/nytt prov som innehåller samtliga nivåer. 

3) Titta på alla tre nivåer samtidigt, och formulera kravnivåer utifrån dem. 
4) Kontrollera kriterierna med de nationella kraven först efteråt. 
5) Titta inte på andra kollegor, utan lita istället till din egen förmåga 
 
Eller som högstadieläraren uttryckte det: 
 

”Börja med eleven. Vad har eleven för svårigheter här? Sen ska man titta på kriteriet. Hur 
ska vi göra för att eleven ska klara sig förbi svårigheten och lyfta sig ett snäpp.” 

 
När det gäller genomgångarna med kollegiet, så menar de intervjuade lärarna att dessa har varit 
helt avgörande. Under dessa genomgångar fick varje ämne/årskurs redovisa det man hittills 
hade gjort, och man fick respons av kollegorna.  

 

”När man får kritik, då kommer man vidare. De (förf förtydligande: kollegorna) har hjälpt en 
framåt”. 
 

Särskilt intressant var att diskutera hur man hade bedömt ett elevexempel, och livliga diskussio-
ner hade uppstått när man insåg att man faktiskt hade olika åsikter kring en och samma uppgift. 
När vissa lärare tyckte att ett elevsvar skulle bedömas som G tyckte andra att det borde bedömas 
som VG. Vissa lärare tyckte att ett visst elevfel tydde på att en elev saknade förståelse, medan 
andra tyckte att det var ett ”slarvfel” som inte borde inverka på elevbedömningen (eleven hade 
kanske visat att den besatt efterfrågad kvalitet längre fram i uppgiften).  
 
Högstadieläraren pekade på svårigheten att välja ut moment och elevexempel, och tog upp äm-
net fysik som ett exempel på komplexiteten. Lösningen på detta blev att helt enkelt ta upp två 
elevexempel, kanske till och med från två olika moment. 
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”I  fysik har vi till exempel dilemmat med att en elev måste besitta både kunskap i ämnet, men 
också kunna behärska språket. Vi vill att eleverna ska förstå att båda är lika viktiga. För att 
klara det måste vi ha två exempel. Och det är ju helt ok. Det viktiga är att vi kan få eleverna 
och föräldrarna att förstå vilka kvaliteter som vi kräver för en viss nivå.” 

 
Lågstadieläraren höll med: 
 

”Ja, i svenska har vi till exempel tala-lyssna”. 

 
Mellanstadieläraren menade att de lärare som väntade lite med att komma igång med sina be-
dömningskriterier hade fördel genom att man kunde se och lära av andras misstag: 
 

”Vi fick väldigt mycket stöd av ert jobb (förf förtydligande: syftar på högstadieläraren). Vi 
lärde oss då, och gick hem och gjorde om. Någon måste ju göra felen först”. 

 
Högstadieläraren pekade i detta avseende på vikten av att våga redovisa halvfärdigt material 
inför kollegorna. Den ”feedback” man fick var avgörande för utfallet: 
 

”Man måste våga visa det man har, även om det inte är klart. Det är det enda sättet att kom-
ma vidare på”. 

 
Lärarna berättade att de inte trodde att skolledningen i denna fas av arbetet hade någon större 
överblick över vad lärarna egentligen gjorde. När lärarna började närma sig redovisningarna 
började ”paniken” hägra: 
 

”När till och med han (förf förtydligande: Högstadieläraren)  sa att han hade hälften kvar, ja 
då undrade alla hur i hela fridens namn ska vi hinna?” 

 
Skolledningen hade visserligen presenterat en tidplan med ”viktiga datum”, men lärarna efter-
frågar här en tydligare tidplan från början, med tidssatta deletapper, och menade att detta hade 
kunnat ”mildra paniken” något. 
 
Slutsats: Vi kan ur intervjun bekräfta att skolledningens modell med faser och tidplan har fallit 
väl ut och både uppfattats och uppskattats av lärarna. När det gäller arbetsupplägg i de enskil-
da faserna, hänvisar vi till de skuggade rutorna i texten ovan. 
 
 
 
Framgångsfaktorer 
De intervjuade lärarna lyfte fram ett antal framgångsfaktorer som de menade bidrog avsevärt till 
en lyckosam process. Den första var en generös tidplan och tydliga datum för vilka datum som 
är viktiga under resans gång. Slutdatumet måste betraktas som ”heligt” för motivationens skull. 
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”En skolledning måste avsätta ordentligt med tid i tidplanen. Man måste vara tydlig med att 
det här kommer att ta tid.” 

 
En andra framgångsfaktor, menade lärarna, är att skolledningen tydligt och klart markerar att 
processen skall genomföras. Om signaler ges att det finns möjligheter att ”slippa” så finns det 
stor risk att processen går i stå.  
 
En tredje framgångsfaktor är att processen prioriteras i skolverksamheten. Inga andra stora pa-
rallella projekt får förekomma samtidigt: 
 

”Skulle vi tvingats tänka på till exempel en antimobbingutbildning samtidigt, ja då hade det 
blivit för tungt.” 

 
En fjärde är att arbeta med elevexempel: 
 

”Man måste poängtera från början att ”utgå från elevexempel”. Man måste vara tydlig med 
detta!” 

 
En femte var att man i processen börjar med de ämnen som har ”draghjälp” av de nationella 
provens bedömningsmodeller, dvs matematik, svenska och engelska. På så vis effektiviseras 
processen avsevärt menade lärarna: 
 

”Det är till exempel lättare att börja med matematiken. Vi har ju hjälp av mattens bedöm-
ningsmatris, så det går ju fortare för oss . Då kan de lära av oss. De kommer förstå mycket 
snabbare vad som ska göras.  

 
En sjätte framgångsfaktor, som också betonades särskilt, var betydelsen av presentationerna i 
storgrupp, och man menade att den feedback man fick här av kollegorna var a och o. 
 
Den sjunde och sista framgångsfaktorn som lärarna tog upp var betydelsen av den externa pro-
cessledaren: 
 

”Utnyttja handledaren! Bolla tankar och idéer! Se till att få feedback. Det hade aldrig gått 
lika bra med skolledningen, så är det bara.” 

 

”Risken är ju kanske stor att man någonstans omedvetet tänker att ’Om jag gör en fin presen-
tation så kanske jag får högre lön. Faktiskt!” 

 
Slutsats: Utifrån intervjun med rektorn kan vi summera följande fem framgångsfaktorer: 
 
1) Generös tidplan med tydliga datum för faser och deadline 
2) Tydlighet att processen är ett skolledningsbeslut, dvs tydlighet att processen ska genomföras. 
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3) Processen skall vara ett prioriterat skolprojekt, och inte konkurrera arbetsmässigt med andra 
skolutvecklingsprojekt. 
4) Elevexempel är en lyckosam och effektiv väg att konkretisera bedömningsgrunden för elever 
och föräldrar, men också för lärare. 
5) Att låta de ämnen som har nationella prov vara ”förtrupp” gynnar effektiviteten i processen. 
6) Att ha en fas med presentationer inför kollegiet där tillfälle ges till diskussion och feedback 
är avgörande för hela processen. 
 
 
Hinder 
Lärarna lyfte fram tre primära hinder som kan sätta käppar i hjulet för processen. Det första är 
sättet man ger varandra kritik på. Om det inte finns tydliga regler från början för hur man ger 
feedback och kritik, så är risken stor att negativa känslor uppstår och att individer tar illa vid 
sig: 
 

”Skolledningen måste sätta reglerna för hur man ger kritik. Man måste ge kritik på ett bra sätt 
och inte kritisera negativt.” 

 

”Skolledningen måste vara tydlig med att det är den positiva kritiken som för processen fram-
åt.” 

 
Ett andra hinder är andra skolors arbeten. Om man tittar för mycket på vad andra har gjort ökar 
frihetsgraderna och risken att man blockerar sig är stor: 
 

”Titta inte för mycket på nätet – tro på dig själv!” 

 
Ett tredje hinder, menar lärarna, är de nationella kursplanerna. Risken är stor att man antingen 
stirrar sig blind på de nationella dokumenten och fastnar i de abstrakta formuleringarna, eller att 
man blir så fokuserad på det egna lokala materialet att man glömmer bort dem. Lärarna ger här 
rådet att arbeta med de nationella formuleringarna och de lokala tolkningarna parallellt, så att 
man hela tiden ”dubbelkollar” med de nationella kraven. 
 
Slutsats: Utifrån intervjuerna kan vi identifiera tre centrala hinder som lärarna vid Skola 2  
anser antingen försena eller helt hota processen: 
 
1) Avsaknad av tydliga regler för hur man ger feedback och kritik 
2) För stort fokus på andra skolors arbeten och dokument. 
3) För stort initialt fokus på de nationella kursplanernas abstrakta formuleringar (dvs ”top-
down approach”). 
 
 
Vinster 
De intervjuade lärarna såg framför sig ett antal klara vinster med att skolan nu hade kämpat sig 
igenom och tydliggjort sin bedömningsgrund: 
 



 

 69

Den första vinsten som alla tre intervjuade lärare lyfter fram, är att skolans bedömningsgrund 
blivit tydlig för alla tre parter: eleverna-föräldrarna-lärarna. Mellanstadieläraren förtydligade i 
sammanhanget att bedömningsgrunden visserligen kommer att användas på lite olika sätt, men 
att den ändå var densamma. 
 
En annan stor vinst, menade lärarna, är att man nu har tydliggjort ”den röda tråden” på skolan, 
dvs progressionen (ökningen i krav mellan årskurserna i ett och samma ämne). Lågstadieläraren 
uttryckte detta på följande sätt: 
 

”Vi tar ju över varandras barn. Nu ser både vi, eleverna och föräldrarna hur kraven succes-
sivt ökar och vad som kommer krävas vid olika milstolpar.” 

 
Mellanstadieläraren pekade på flexibiliteten i dokumentet: 
 

”Det som känns bra är att om vi nu skulle vilja plocka ut ett annat moment så är det inte svårt. 
Bedömningsgrunden är ju klar.” 

 
Ytterligare en vinst är att lärarna har fått ett ypperligt tillfälle att lära sig de andra ämnena. De 
menar att man har fått ett ämnes ”kärna” och tillhörande bedömningsgrund förklarad för sig. 
Lågstadieläraren exemplifierade detta på följande sätt: 
 

”Jaha, är det det som är utmaningen i spanska”.  

 
Dessutom har man fått tillfälle att diskutera vad som sänker respektive höjer kvaliteten i ett 
ämne; man har helt enkelt få en gemensam syn på kravnivåerna.  
 
Högstadieläraren menade att en vinst är att processen har lett till en förändrad syn på proven 
samt också provutformningen: 
 

”Det här påverkar hur man gör proven och hur man gör provuppgifterna. Det jag känner är 
att man tänker sig för lite annorlunda nu, både när det gäller innehåll och hur man definierar 
G-, VG- och MVG-nivån.” 

 
Mellanstadieläraren lyfte också fram att processen har medfört en förändrad syn på rättningen 
och bedömningen: 
 

”Har de gjort det och det felet så kan man känna att det är OK ändå, för eleven visar att den 
har den här kvalitén. Man tittar mycket mer på ’hur har eleven löst uppgiften’”.  

 
Lågstadieläraren uttryckte samma sak på följande vis: 
  

”Man ber t ex eleven ’rita hur du tänker’. Det är ju helt ok det också.” 
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Mellanstadieläraren pekade på ytterligare en vinst, att man i processen med att tydliggöra sko-
lans kravnivåer samtidigt har sett över stoffinnehållet. Man har brutit med gammalt stoffinnehåll 
som man ”ärvt” genom åren, och fokuserar nu i långt större utsträckning på de nationella målens 
krav vad gäller stoffinnehåll: 
 

”Den förändring av elevunderlag som vi har gått igenom har tvingat fram en förändring: vad 
är viktigt och vad är mindre viktigt. Vi har tagit bort onödigt vetande. Vi har sett över läro-
böckerna. Vi har behövt beställa nytt i nästan allt för att våra elever inte förstår. Processen 
har gjort att vi har kommit över tröskeln helt nu. Vi tänker mycket mer på kvalitet än kvantitet. 
Andra skolor kanske tycker att vi sänker kraven, men det gör vi inte. Det är precis tvärtom.”  

 
Mellanstadieläraren betonade att processen medfört man nu hade ett avsevärt större fokus på 
föräldrarna: 
 

”Nu är det liksom ett annat syfte. Förut tänkte vi ’ska vi göra det här nu igen. Föräldrarna 
kommer ändå inte förstå.’ Nu är det ett annat syfte. Vi gör det här för att föräldrarna ska för-
stå.’” 

 
Högstadieläraren tyckte att den största vinsten med processen var eleverna: 
 

”Den största vinsten är att vi nu fokuserar på eleverna. Jag har hela tiden tänkt på dem. Var-
för får de VG eller MVG? Förut var det elevernas fel som avgjorde ett visst betyg. Nu tittar 
jag mycket mer på kvaliteter. Vilka kvaliteter måste de besitta för att jag ska bedöma dem som 
VG eller MVG?”  

Högstadieläraren pekade samtidigt också på att en ökad tydlighet per automatik leder till att 
lärarna ställer högre krav på sig själva när det gäller stoffurval: 
 

”Om jag nu har delat ut ett papper där jag säger att skillnaden mellan VG och MVG är för-
mågan att ja vad det nu kan vara, ja då är det ju mitt ansvar att ge varje elev en möjlighet att 
också utveckla just den förmåga och sen också visa den på provet Kan jag inte det, ja då mås-
te jag ju faktiskt lyfta ut detta krav och ersätta det med något annat som också fungerar mot 
de nationella målen.  

 
En annan vinst som kom upp i intervjuerna var sammanhållningen i kollegiet. Högstadieläraren 
uttryckte detta på följande vis: 
 

”Man känner sig stärkt. Nu kan jag ta diskussionen med eleverna på ett helt annat sätt. Vi har 
nu ett gemensamt språk i och med att alla lärare säger samma sak. De hör kraven från flera 
håll. Och faktiskt, jag kommer nog använda mig av svenskans kriterier i fysik till exempel.” 

 
Mellanstadieläraren uttryckte detsamma: 
 

”Man känner mer delaktighet med alla kollegor i skolan. Detta är vårt dokument. Vi står för 
det här.” 
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Mellanstadieläraren  
 

”Det här kommer bli ett av de mest lästa dokumenten vi har. Jag kan ana det! Det kommer 
särskilt att komma upp i utvecklingssamtalen.” 

 
Lärarna hade alla avslutningsvis funderingar kring hur man framöver kommer att hålla doku-
mentet vid liv. Lågstadieläraren menade att utvecklingssamtalen fyllde en viktig funktion: 
 

”Vi måste se till att använda det i utvecklingssamtalen. Då kanske vi också ser att ett visst ex-
empel inte är så bra längre, och ersätter det. Kanske fyller vi på med fler exempel också.” 

 
Högstadieläraren såg också fram emot att se hur den nya bedömningsplattformen kommer att 
påverka skolans prov. Han var övertygad om att en större andel elever kommer att bli mer foku-
serade på sitt lärande, men också att elever och föräldrar kommer att ställa höga krav på skolan 
att uppfylla sina åtaganden: 
 

”Jag tror att fler kommer bli mer fokuserade på att plugga. Sen tror jag också att när elever 
och föräldrar faktiskt förstår hur vi bedömer, så kommer de också att börja kräva mer. Och så 
ska det ju vara!”. 

 
Slutsats: Vi kan ur intervjuerna identifiera 12 förväntade vinster: 
 
1) tydligare bedömningsgrund som enar det tredelade ansvaret ”elever-föräldrar-lärare”. 
2) tydliggörande av progressionen, dvs ökningen i krav mellan årskurserna i ett och samma 
ämne 
3) flexibilitet inför framtida behov 
4) lärarna har utbildats om ”kärnan” och bedömningsgrunden i samtliga ämnen på skolan 
5) gemensam syn på kravnivåerna i samtliga ämnen 
6) förändrad syn på prov och provutformning 
7) förändrad syn på rättning och bedömning 
8) översyn och revidering av stoffinnehåll 
9) större fokus på föräldrarnas roll och ansvar 
10) en ökad elevdelaktighet 
11) en förbättrad kvalitet i undervisning och lärande (dvs ökad måluppfyllelse) 
12) ökad sammanhållning i kollegiet 
 
 
Ur ovanstående analyser kan vi dra slutsatsen att vår hypotetiska arbetsprocess till mångt och 
mycket bekräftas av våra praktiska fältobservationer, men måste modifieras något. Resone-
manget och arbetet med detta kan följas i nästkommande avsnitt. 
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Tolkning av data  

Avstämning mellan hypotetisk ansats och empiriska data 

Nedan gör vi en avstämning mellan våra hypotetiska ansatser och våra emiriska data. 
 
 
Frågeställning Hypotes Empiri Överens-

stämmelse 
Motiv ökad måluppfyllelse, ökad 

likvärdighet, ökad insyn, 
ökat mervärde 

ökad måluppfyllelse, ökad likvär-
dighet, ökad insyn, ökat mervärde 
samt tydliggörande av progres-
sionen (den röda tråden) 

Mycket god 

Bedömningsmodell kunskapsstandardmodell kunskapsstandardmodell Mycket god 
Arbetsprocess Tre etapper (”omruskning”, 

genomförande/utveckling, 
etablering/”status quo”) 

Sex etapper (planering, förank-
ring, information, genomföran-
de/utveckling, offentliggörande, 
utvärdering/uppdatering ) 

Mycket god men 
”trubbig”: ”förfi-
ning” krävs 

Framgångsfaktorer Kunskap om regelverk, 
kunskap om kvalitet/ stan-
dard/kriterier, processplan 
med tydlighet om tid, ambi-
tionsnivå, resurser samt 
mervärde, tid för olika pro-
cessfaser 

Tydlighet att den lokala bedöm-
ningsgrunden är en del av skolans 
kvalitetssystem, tydlighet att 
processen skall genomföras, 
processplan med tydlighet om 
processtid, tid för processfaser, 
motivation, extern processledare, 
”botom-up”-approach, ”förtrupp”, 
dialog under processens gång 

Relativt god 

Hinder Motivationsbrist, kunskaps-
brist samt tidsforcering,  

Brist på motivation, tidsforcering, 
farhågor om regelverksföränd-
ringar, osäkerhet kring metodval 
(upplägg av bedömningsgrunden, 
kunskapsbrist, prestationsångest, 
avsaknad av regler för feedback, 
för stort fokus på andras bedöm-
ningsgrunder, för stort fokus på 
nationella kursplanernas formule-
ringar 

Relativt god 

Potentiella vinster Mervärde vad gäller lärande 
och skolattraktivitet, möjlig-
het att återkoppla resultat, 
ökad elevdelaktighet 

Gemensamt ansvar för bedöm-
ning, ökad lärarprofes-
sion,tydliggörande av progressio-
nen, ökad målupfyllnad, ökad 
elevdelaktighet, ökat föräldraen-
gagemang, ökad flexibilitet 

Ej så god 

 
 

Tolkning och värdering av data 

Av tabellen ovan framgår att våra hypoteser till vissa delar kom att bekräftas av vår empiri, 
medan den till andra delar måste förkastas. Överensstämmelsen är god när det gäller examens-
arbetets första tre frågeställningar, men sämre när det gäller de tre sista. Vi kan konstatera att 
tidigare forskning och anlagda perspektiv kan användas för att ge en bild av hur en verklig ar-
betsprocess kan läggas upp och drivas. Tidigare forskning och anlagda perspektiv kan också ge 
en fingervisning om vilka några av de viktigaste framgångsfaktorerna och hindren är; varje sko-
las situation är dock unik och att utan förkunskaper exakt identifiera framgångsfaktorerna och 
de hindrande faktorerna är nog en omöjlighet. Jämförelsen mellan teori och praktik visar också 
att det krävs ett genomförande och en utvärdering för att kunna påvisa vinster. 
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Empiriskt avstämd arbetsprocess 
När den hypotetiska arbetsprocessen stämdes av mot en verklig, vid Skola B, visade den sig 
hålla i sina huvuddrag, men krävde vissa justeringar. Nedan presenteras den justerade arbetspro-
cessen, och därmed besvaras också slutligt de sex frågeställningarna i vårt examensarbete. Ar-
betsprocessen har också ”översatts” till en checklista i slutet av detta kapitel.  

Motiv 

De främsta motiven till att formulera en lokal bedömningspolicy är: 
 

• öka graden av måluppfyllelse (ett sätt att öka andelen elever som når Godkänd-nivån) 
• säkerställa att personalen bedömer eleverna på samma grunder (dvs bemöta likvärdighets-

kravet) 
• bemöta elevers eller föräldrars krav på insyn i bedömningsgrunden 
• använda bedömningsgrunden som ett sätt att skapa ett mervärde för skolan antingen i för-

hållande till sig själva eller för att etablera en ”anda” eller i förhållande till andra skolor i 
syfte att öka elevunderlaget. Mervärdet skapar bland annat ett ökat förtroendekapital. 

• tydliggörande av progressionen (den röda tråden) mellan årskurserna och stadierna 
 

Processens olika steg  

Utifrån teorier om process/projektledning samt fältstudier och intervjuer vid Skola B kan såle-
des  en lämplig processplan se ut enligt följande (tabellen beskrivs utförligare på nästa sida). 
Processen tar ungefär ett år att genomföra: 
 
 

Etapp Kalendertid Innehåll Syfte Karakteristik 
Etapp 0: Planering och 
information 

juni-aug Processen planeras och 
förbereds av ledningen. 
Personalen informeras. 

Identifiering av motiv, 
drivkrafter/hinder, fram-
tagande av processplan 

Konstruktiv 

Etapp 1: Förankring av 
problembild 

aug-nov Diskussion med kolle-
giet om orsakerna till 
förändringsprocessen  

”ruska om” kollegiet, 
tydliggöra behov, pre-
sentera process och 
tidplan 

Turbulent, 
”smärtsam” 

Etapp 2: Föreläsning: 
Information 

nov Föreläsning om regel-
verk och lärarprofes-
sion 

Med hjälp av en extern 
part presentera en 
”lösning” 

Turbu-
lent/förvirrad, 
till positiv 

Etapp3: Genomförande: 
framtagande av elevex-
empel/standarder 
och formulering av 
kravnivåer   

jan-maj Arbetsgrupper ämnes- 
och årskursvis. Diskus-
sion med extern part 
vid flera tillfällen. 

Konkretisera nationel-
la mål och kriterier till 
lokal förståelse samt 
dokumentera dessa.  

Engagemang 

Etapp 4: Personalmöten: 
redovisning och kollegi-
al feedback 

maj-juni Redovisningar inför 
kollegiet.  

Verifiering och kvali-
tetskontroll av material. 

Engagemang 

Etapp 5: Offentliggöran-
de/publicering 

sept Utskick elever och 
föräldrar, publicering 
på hemsida etc 

Informationsspridning, 
lärande. 

Nöjdhet 

Etapp 6: Utvärdering/ 
Revidering/Uppdatering 

löpande Kontroll av hur policyn 
har blivit mottagen.  

Utvärdering av hur 
policyn blivit mottagen 
samt ev revidering. Lö-
pande uppdateringar. 

- 
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Etapp 0: Planering och information 
Processen planeras och förbereds av ledningen med identifiering av motiv, drivkrafter/hinder samt med 
en tydlig processplan (projekttriangeln). Personalen informeras om att ledningen har fattat beslut om att 
påbörja en förändringsprocess.  
 
Etapp 1: Förankring av problembild 
Skolledningen håller en diskussion med kollegiet om orsakerna till förändringsprocessen, så att alla får en 
enhetlig bild av behovet samt blir klara över motiven till processen.  Exempel på troliga frågor är ”Varför 
måste man göra detta?”, ”Varför kan vi inte göra som förut?” ”Vad kommer ut av detta?” samt ”Vad 
skiljer detta arbete från det vi har gjort tidigare?”  
 
Etapp 2: Föreläsning/Information 
En extern processledare får i uppgift att ”ruska om” organisationen och de befintliga synsätten i föreläs-
ningsform och ge information om regelverk etc.  
 
Etapp 3: Framtagande av elevexempel/standarder och formulering av kravnivåer   
I denna etapp ges organisationen realistiska möjligheter att utveckla standarder och kriterier och koppla 
dessa till uppnåendemålen, dvs utveckla själva bedömningspolicyn. Detta kan i praktiken innebära exem-
pelvis gemensamma arbetsmöten eller kompensation i form av nedsatt arbetstid.  
Kraft bör först läggas på att definiera och förklara vilka olika kvalitetsstandarder man accepterar och 
förväntar sig att eleverna skall nå (och då särskilt definiera vilken minimistandarden är) och först därefter 
försöka finna vilka kriterier som bäst matchar dessa standarder. Den lämpligaste arbetsformen är enligt 
teorin att utgå från verkliga elevexempel kopplade till de olika nivåerna: 
1)  förstå innebörden av begreppet ”standard” 
2)  klargöra hur man definierar olika ”standarder”  
3)  finna sätt att kommunicera dessa standarder till kollegor (samt elever och föräldrar) så att de blir 

begripliga, dels genom beskrivande redogörelser dels genom elevexempel, där viktiga aspekter på de 
olika kvalitetsnivåerna klargörs 

4)  utveckla kriterier kopplade till standarderna 
 
Intervjuade lärare gav följande fem råd för att komma igång: 
1)  Börja leta elevexempel som representerar G-, VG respektive MVG-nivåerna 
2) Leta sedan upp uppgifter som innehåller samtliga nivåer. Om man inte hittar några sådana, får man 

leta upp andra elevexempel och börja om, eller till och med göra en ny provuppgift/nytt prov som in-
nehåller samtliga nivåer. 

3)  Titta på alla tre nivåer samtidigt, och formulera kravnivåer utifrån dem. 
4)  Kontrollera kriterierna med de nationella kraven. 
5) Titta inte på andra kollegor/skolor, utan lita istället till egen förmåga 
 
Etapp 4: Personalmöten: redovisning och kollegial feedback 
Arbetsgrupperna redovisar, vid flera mötestillfällen, sitt material inför kollegiet och får värdefull feed-
back. Diskussionerna utgör en viktig kvalitetskontroll av framtaget material. 
 
Etapp 5: Offentliggörande/publicering  
I sista etappen avslutas processen genom att bedömningsgrunden offentliggörs. Det är fördelaktigt att 
nyttja flera olika informationskanaler, t ex genom publicering på hemsida, postalt utskick till elever och 
föräldrar, utskick till/informationsmöte med kringliggande skolors personal etc. Offentliggörandet medför 
samtidigt att effektiviteten kan återupprättas i verksamheten.  
 
Etapp 6: Utvärdering/Revidering/Uppdatering  
Utvärdering sker i syfte att få en samlad bild av hur bedömningspolicyn har blivit mottagen och ev revi-
deringar görs. Bedömningspolicyn uppdateras löpande och vid behov. 
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Framgångsfaktorer 

De primära framgångsfaktorer som leder till en lyckosam förändringsprocess är: 
 
Processplanering 
• Insikt att bedömningsgrunden ingår i skolans lokala kvalitetssystem och att den leder till 

”mervärde”. 
• Tydlighet mot kollegiet att processen är ett skolledningsbeslut - processen ska genomföras. 
• Att processen blir ett prioriterat skolprojekt, och inte konkurrerar arbetsmässigt med andra 

skolutvecklingsprojekt. 
• En tydlig tidplan med datum för olika faser och deadlines delges samtliga berörda. Process-

tiden skall vara lång; man bör räkna med att det tar ca ett år att ta sig från start till mål (au-
gusti-augusti är optimalt).  

• Ett motiverat kollegium. Förändringsprocessen bör starta med en diskussion i kollegiet för 
att förankra ”Varför”. (Ett bra sätt är att lyfta fram ett ”grå-zonsexempel” och ställa frågan 
”Sätter vi rätt betyg?”). 

• Insikten att processen kommer att inkludera en sk ”turbulent fas”. Denna måste få ha sin 
gång och tid bör avsättas för den.  

• En extern processledare. Detta är en avgörande framgångsfaktor för att engagemang och 
styrfart skall erhållas i processen. 

 
Processgenomförande 
• Ett tillvägagångssätt som är sk ”bottom-up” (dvs att man utgår från elevexempel, definierar 

en standard och skapar kriterier utifrån denna, och först därefter kontrollerar att de stämmer 
överens med de nationella kriterierna och målen).  

• En ”förtrupp” med lärare från de ämnen som har nationella prov som får börja arbeta före 
övriga ämneslärare. Detta gynnar effektiviteten i processen. 

• En presentations-/diskussionsfas med kollegiet. Denna framgångsfaktor är avgörande för att 
kvalitet skall uppnås. 

 

Hinder/fallgropar 

De centrala hinder som antingen kan försena eller helt hota processen är: 
 
Skolledningsnivå 
• Behovs-/motivationsbrist, dvs ett ifrågasättande i kollegiet av behovet samt farhågor om att 

processen kommer att resultera i ”ännu en pappersprodukt”. 
• Tidsbrist/för snäv tidplan, dvs att lärarnas höga arbetsbelastning medför svårigheter att hin-

na med processåtaganden.  
• Regelverksförändringar, dvs farhågor om att de nationella kraven kommer att ändras och att 

man tvingas göra om allt igen inom en snar framtid. 
• Osäkerhet kring metodval, dvs ”gör vi rätt?”. 
• Kunskapsbrist, dvs osäkerhet kring regelverk, mål och definitioner (mål-standard-kriterier). 
 
Personalnivå 
• Försvarsmekanismer, dvs en stark organisation som värnar om tidigare arbetssätt kring be-

dömning. 
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• Osäkerhet, dvs obehag att få bedömningsgrunden synliggjord, särskilt om det uppenbaras att 
man inte har tillräcklig kunskap om regelverket eller har tolkat nationella krav fel. 

• Prestationsångest som kan medföra svårigheter att prestera under oklara former. 
• Avsaknad av tydliga regler vid processens början för hur man ger varandra feedback och 

kritik i kollegiet (dvs positiv/negativ kritik) 
• För stort fokus på andra skolors arbeten och dokument (hur andra har gjort) 
• För stort initialt fokus på de nationella kursplanernas abstrakta formuleringar (dvs ”top-

down approach”). 
 
 

Vinster - vad blir bättre?  

Vad har då en skola att vinna på att satsa tid och resurser på att formulera en lokal bedömnings-
policy som är tydlig och begriplig av alla? 
 
• en skola som tar ett större och gemensamt ansvar för bedömningen 
• en ökad lärarprofession och lärare som känner säkerhet och stöttar varandra i bedömnings-

arbetet och som har en gemensam syn på kravnivåerna i samtliga ämnen 
• tydliggörande av progressionen, dvs ökningen i krav mellan årskurserna i ett och samma 

ämne 
• ökad måluppfyllnad och förbättrad kvalitet i undervisning och lärande till följd av att i) en 

översyn och revidering av stoffinnehåll har gjorts ii) en gemensam syn på prov och provut-
formning samt iii) en gemensam syn på rättning och bedömning har erhållits 

• större elevdelaktighet 
• större fokus på föräldrarnas roll och ansvar samt ett ökat föräldraengagemang 
• ökad flexibilitet och beredskap inför framtida behov 
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Checklista 
Nedanstående checklista är tänkt att utgöra ett stöd till den framtagna arbetsprocessen: 
 
 

1. FÖRE PROCESSEN: 
 Finns motiv till processen (se nedan)? 
 Finns visionen? 
 Finns koppling till verksamhetsmålen, dvs är processen en prioriterad aktivitet? 
 Finns budget/tid/resurser att genomföra idéerna? 
 Finns det andra konkurrerande aktiviteter? 
 Finns drivande personer?  
 Finns bromsklossar? 
 Finns andra risker? 

 Motiv 
 Behöver graden av måluppfyllelse ökas (t ex öka andelen elever som når Godkänd-nivån? 
 Bedöms eleverna vid skolan på samma grunder (dvs bemöter ni likvärdighetskravet? 
 Bemöts elevers eller föräldrars krav på insyn i skolans bedömningsgrund? 
 Uppfylls Skolverkets krav på dokumentation? 
 Behöver skolans mervärde öka (t ex förbättra ”skolanda”, öka förtroendekapital etc)? 
 Behöver progressionen (den röda tråden mellan årskurserna/stadierna) tydliggöras? 
 Finns en tydlig process-/tidplan? 

2. UNDER PROCESSEN 
 Är alla eniga kring hur feedback till kollegor skall ges? 
 Har alla samma bild av begreppen “standard”, “kriterier” och “mål”? 
 Finns enhetlig bild av standarden? 
 Finns det tillräckligt bra elevexempel att tillgå eller måste nya provuppgifter göras? 
 Är formulerade kriterier ”riktiga” kriterier” (eller utgör de beskrivningar av målen)? 
 Är kriterierna avstämda mot de nationella kraven? 
 Har kriterierna blivit kvalitetssäkrade (dvs feedback erhållits från kollegiet)? 

3. EFTER PROCESSEN 
 Har bedömningspolicyn fått status som ett av skolans offentliga kvalitetsdokument?  
 Har bedömningspolicyn blivit offentliggjord till elever, föräldrar och kringliggande skolor? 

 Finns en samlad bild av hur bedömingspolicyn har blivit mottagen?  

 Löpande: Vilken är effekterna av bedömningspolicyn? Behövs uppdateringar? 
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Slutsatser och diskussion 

Teoretiska insikter 

Insikter gällande regelverket 

En viktig insikt gällande regelverket och det statliga uppdraget är att man måste skilja på mål- 
och resultatstyrningen. Statens säkerställer att uppdraget genomförs genom styrformen ”mål-
styrning”, och den följer upp resultaten genom uppföljningsformen ”resultatstyrning”. Bedöm-
nings- och betygsfunktionen är en del av statens resultatstyrning.  
 
Det finns inga statliga förordningar som säger att skolor måste formulera lokala bedömnings-
kriterier, även om Lpo94 på flera ställen ”andas” just detta. Däremot klargörs detta krav i andra 
dokument knutna till regelverket. Att det inte handlar om att skapa nya och egna bedömnings-
kriterier står helt klart. Det står också helt klart att det heller inte handlar om att ”bryta ner”, 
översätta eller utforma mer detaljerade kriterier. Istället ges en hänvisning till det ”lokala fri-
rummet”.  Det ”lokala frirummet” tillåter en skola att själv välja ut ett stoff och metoder för en 
viss kurs, så länge detta val av stoff och metoder leder mot de nationellt uppställda målen. Att 
utforma lokala bedömningskriterier handlar därför om att tydliggöra de nationella bedömnings-
kriterierna så att de hänger ihop och är i linje med det stoff- och metodurval som har gjorts.  

Insikter gällande begreppet ”bedömning” 

En svårighet med begreppet ”bedömning” är att det är mångfacetterat och kan ges olika innehåll 
beroende på det sammanhang i vilket det används. Genom att klargöra ”syftet” med bedömning-
en klargörs samtidigt också vilken nivå bedömningen avses användas på, system- grupp- eller 
individnivå. Genom att sedan också klargöra ”vad” det är som skall bedömas och ”hur” bedöm-
ning skall ske, skapas ytterligare tydlighet.  
 
Nuvarande regelverk ställer krav på skolans tjänstemän att i förväg klargöra bedömningsfunkti-
onen för eleverna. En lokal bedömningsgrund måste vara förankrad i en kunskapsrelaterad be-
dömningsmodell som klargör och åstadkommer kunskapskvalitet och inte kunskapskvantitet. 
Att förstå vad som är kvalitet i varje enskilt ämne är därför centralt i arbetet med att utveckla en 
lokal bedömningsgrund; och förväntningarna på eleverna definieras och kommuniceras enklast 
med hjälp av ”standard”-begreppet. Utgångspunkten i arbetet med att utveckla lokala bedöm-
ningskriterier bör därför vara att klargöra vad minimistandarden vid en skola när det gäller lärande 
(”Vad är det eleverna minst får lära sig om de går på just vår skola”), och utifrån dessa formulera 
lokala ”kriterier” för bedömning.  

Insikter gällande förändringsprocesser 

Bedömningsarbetet på en skola är en av flera sk ”primära aktiviteter” och bidrar (parallellt med 
de sekundära aktiviteterna kopplade till administration/infrastruktur, personaladministration, pe-
dagogisk utveckling och resursanskaffning) direkt till att ett mervärde skapas för skolan. Kon-
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kurrensen mellan skolorna är idag stor, och en skola som önskar profilera sig eller skapa sig ett 
unikt kännetecken (varumärke) inser snart potentialen och kraften i att ha en tydlig bedömnings-
policy och den inverkan som denna har på skolans anda och måluppfyllelse. En skola som star-
tar sin förändringsprocess utifrån denna insikt och därtill driver den på ett metodiskt sätt förefal-
ler ha goda förutsättningar att lyckas.  

Slutsatser 

Metodmässiga slutsatser 

Den deduktiva forskningsansatsen i examensarbetet har fungerat. Våra slutsatser är att tidigare 
forskning och anlagda perspektiv kan användas för att ge en bild av hur en verklig arbetsprocess 
kan läggas upp och drivas, men bara ge en fingervisning om vilka de mest betydelsefulla fram-
gångsfaktorerna och hindren kommer att bli; varje skolas situation är unik. Detta innebär att man 
måste se till en skolas unika förutsättningar innan arbetet med att utveckla en lokal bedömnings-
grund planeras och igångsätts. Slutligen, det krävs en utvärdering för att kunna påvisa vilka 
vinster som en förändringsprocess faktiskt kommer generera. 

Empiriska slutsatser 

De empiriska fältstudierna har lett till flera intressanta slutsatser. Arbetet med att utveckla en 
gemensam syn kring bedömning förefaller ha en direkt koppling till måluppfyllelse. Intervjuade 
lärare och rektorer vittnar om att en förbättrad kvalitet i undervisning och lärande erhålls till 
följd av att i) en översyn och revidering av stoffinnehåll har gjorts ii) en gemensam syn på prov 
och provutformning har utarbetats samt iii) en gemensam syn på rättning och bedömning har 
erhållits.  De intervjuade personerna vittnar också om att demokrati- och likvärdighetskravet 
bemöts, med en större elev- och föräldradelaktighet som konsekvens, men också ett större fokus 
från lärarnas sida på föräldrarnas roll och ansvar. Den av lärarna efterfrågade progressionen 
synliggörs (den ”röda tråden” mellan ämnena och årskurserna), och med den en deklaration om 
”…att detta har eleverna vid vår skola rätt att minst få lära sig”.  
 
Tydlighet från skolledningens sida och en genomtänkt processplan med ”bottom-up”-approach 
(dvs en utgångspunkt i och ett tydliggörande av olika kunskapsstandarder genom elevexempel) 
förefaller leda till målet - en skola som tar ett större och gemensamt ansvar för sin bedömning, 
men också en skola som tar höjd för framtiden.  
 
Vilka hinder finns då i vägen för att man skall lyckas? Konfliktytorna på bedömningssidan är 
betydande; fallgroparna verkar vara många. Rådande begreppsnomenklatur bidrar till förvir-
ringen i skolan när det gäller dialogen kring bedömning. ”Mål” kan innebära nationella mål, 
lokala mål och momentmål. ”Mål” kan också betyda ”måluppfyllelse” och ”gemensam mål-
bild”. Ibland pratar man om ”mål” men menar ”medel”. ”Begreppet ”mål” pekar på olika slags 
mål när man pratar om ”det kunskapsrelaterade betygssystemet” respektive ”mål- och resultat-
styrning”. I ”målstyrningen” styr man mot ”målen” med samma ”mål” vilket ger konsekvenser 
för de personer på lokal nivå som förväntas reda ut och konkretisera styrfunktionen. Ytterligare 
en försvårande faktor är att begreppet ”mål” kan inkludera begreppen ”mål”, ”kriterier” och 
”standard”. Miniminivån i uppnåendemålen utgörs av ”Godkänd”-nivån samtidigt som de utgör 
själva bedömningskriterierna för ”Godkänt”. Samtidigt inbegriper begreppet ”Kriterier” själva 
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”Standarden” för G-nivån. Likaså kan begreppet bedömning innebära helt olika saker beroende 
på sammanhang. Mottagaren i en dialog förväntas av sammanhanget förstå vad ”sändaren” 
egentligen menar, något som inte är uppenbart enkelt. Rådande begreppsapparat bidrar till 
språkförbistringar och gör det svårt för både invigda som den oinvigde som önskar äntra arenan. 
 
Ett annat hinder förefaller ha att göra med att skolor idag avkrävs att leverera många olika slags 
verksamhetsdokument, t ex handlingsplan, skolutvecklingsplan, förbättringsplan, lokal arbets-
plan etc. De olika planernas syfte och deras omfattning är i många fall otydliga. Detta kan göra 
det svårt att ”passa in” också en ”lokal bedömningspolicy” i detta redan oklara sammanhang. 
 
Slutligen, också olika historiska traditioner kring bland annat bedömning, styrformer, kunskaps-
bildning och lärande verkar bidra till att dialoger och förändringsprocesser ibland försvåras. 
Detta hinder kan endast uppvägas med kunskap, en ökad lärarprofession och lärare som känner 
säkerhet och stöttar varandra i bedömningsarbetet och som har en gemensam syn på kravnivåer-
na i de olika ämnena.  Är man medveten om de hinder som försvårar arbetet är förutsättningarna 
goda att ta sig igenom hela processen och nå en gemensam syn på hur bedömning bör gå till. 

Kritisk granskning 
Examensarbetets resultat ser rimliga ut och baseras på hypotetiska antaganden som bekräftats av 
empiri. En kritisk granskning av resultaten genererar följande reflektioner: 
 
Hade vårt arbete kunnat genomföras med annat metodval? Examensarbetet hade kunnat genom-
föras med en induktiv forskningsansats (dvs vi hade ur empiriska data kunnat sökt teoretiska 
samband) men en sådan ansats hade krävt långt mer data och varit avsevärt mer kostsam. Exa-
mensarbetens har avgränsande ramar i såväl tid, rum som resurser, varför vi anser metodvalet 
med hänsyn till syfte och förutsättningar varit korrekt och fyllt sin funktion. 
 
Examensarbetet vilar på en deduktiv forskningsansats. För en sådan gäller att ju bredare teorian-
sats desto högre reliabilitet är att vänta. Den teoretiska delen är visserligen bred, men ett urval 
av texter har ju trots allt gjorts vilket kan påverka resultaten. Vi vill dock betona att våra hypo-
teser aldrig behövde revideras under arbetets gång; de teorier på vilka examensarbetets hypote-
ser vilar, var tillräckliga, och hypoteserna bekräftade sedan också empiriskt.  
 
Vald litteratur om organisationsteorier och förändringsprocesser har nyttjas primärt på närings-
livssidan. Kan de anses vara användbara i skolverksamhet? Flera forskare vi talat med hävdar 
bestämt att teorierna är fullt överförbara på skolverksamheten.  
 
Den icke-direktiva frågetekniken och våra ansträngningar att vara objektiva till trots: reliabilite-
ten kan ha påverkats av att vi som intervjuare och observatörer varit färgade av examensarbetets 
syfte och av den lästa litteraturen. Resultaten kan också ha påverkats av att vi båda har varit 
engagerade i examensarbetet, läst samma litteratur och påverkat varandra i analysfasen. Efter-
som respondenterna har givits möjlighet att läsa och korrigera de återgivna responserna, anser vi 
att risken för detta är låg.  
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Den kritiska granskningen leder oss till slutsatsen att reliabiliteten i examensarbete är högt, 
mycket tack vare att vi så strikt hållit oss till forskningsansatser och principer och redan från 
början skapat beredskap för kända reliabilitetsproblem. 
 
Urvalet och antalet observationer är däremot litet och den statistiska säkerheten i resultaten 
därmed. Vi betonar därför än en gång att de slutsatser vi redogjort för måste betraktas som ”an-
tydningar”. För att uppnå hög validitet måste resultaten bekräftas i ytterligare studier.  
 
Vi hade gärna velat jämföra våra resultat mot tidigare säkerställda forskningsresultat, men vi har 
tyvärr inte kunnat finna några. Ser arbetsprocessen rimlig ut? Är den sammanlagda processtiden 
om ett år rimlig? Går det i praktiken att genomföra en sådan förändringsprocess på kortare tid? 
Hur stor variation finns i de olika fasernas längd (de olika faserna kan exempelvis vara olika 
långa beroende på hur väl sammansvetsade grupperna är och hur öppet diskussionsklimatet är)? 
Vilka moment är kritiska och kan några exkluderas? De hinder, möjligheter och vinster som vi 
har identifierat – gäller de även för andra skolor? Detta är frågor vi gärna hade velat stämma av, 
men som vi i nuläget inte kan säga någonting om alls. Detta faktum sänker givetvis validiteten.  
 
Sammanfattningsvis, vi bedömer att reliabiliteten i undersökningen är relativt hög, men konsta-
terar att validiteten är låg.  

Framtida behov 

Fortsatt forskning 

Examensarbetet har resulterat i många intressanta reflektioner, men resultaten måste säkerställas 
och valideras i ytterligare studier. Vi har genom examensarbetet kommit att ana en osäkerhet 
kring hur man benar ut kvalitetsbegreppet och formulerar olika kunskapsstandarder i olika äm-
nen. Fortsatt forskning kring dessa frågor som inkluderar konkret och handfast vägledning re-
kommenderas varmt. 

Funderingar 

Statens styrdokument som reglerar bedömningsverksamheten har med åren visserligen blivit 
tydliga i sina instruktioner om lokala bedömningskriterier, men - som vi (ödmjukt) ser det -  
kanske inte tillräckliga för att stötta förvaltningarna i det förändringsarbete som krävs för att 
uppfylla kraven. Det finns visserligen många sakkunniga som driver på utvecklingen och också 
många initiativ som verkar i samma riktning. Men vi slås ändå av hur sårbara lokala skolor ver-
kar vara när de, mitt i sin redan höga arbetsbelastning och krävande arbetssituation, står inför att 
också driva utvecklingsarbete inom ett så pass svårt område som bedömning ändå är. Skolor 
som har bestämt sig för att genomföra ett förändringsarbete (därtill på ett kostnadseffektivt sätt) 
har ingen instans (statlig eller privat) att vända sig till för att få eller anlita praktisk handledning 
eller stöttning i processledningen på den enskilda skolan. Det finns heller ingen instans (statlig 
eller privat) som värnar och informerar om kunskapsstandarderna; eller för den delen represen-
tanter från lärarkåren som värnar om bedömningsprofessionen. En statlig instans med erforder-
lig kompetens och stöttande inriktning borde exempelvis kunna göra skillnad. 
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Epilog 
Som slutord vill vi ge en hälsning till våra undersökningsrespondenter: Debatten kring den 
svenska skolans kvalitet är idag intensiv och bitvis hård. Kritiken till trots, tror vi att alla till 
mans innerst inne känner att svensk skola håller en god internationell standard. Om inte annat så 
synliggörs frukterna av skolväsendet i det demokratiska samhället omkring oss och utvecklings-
kraften i det. Det är förrädiskt lätt att glömma bort eller förringa det man redan har åstadkommit 
när man befinner sig mitt i en utvecklingsfas: 

 
”Det finns ingen höjd som når himlen, men människan når alla höjder.” 
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