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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhållande ram för 
publicering av arbetsrapporter, delresultat, utkast m m vilka lämpar sig för 
en snabb presentation. För innehållet i denna serie är respektive 
rapportförfattare ensam ansvarig.



FÖRORD

En strategi för lokal utvärdering och lokal utveckling av utbildnings
kvalitet

I detta decentraliseringens tidevarv, inte minst vad gäller 
utbildningsområdet, har utvärdering och kvalitetsbedömning 
kommit i ropet som aldrig förr. Från olika håll riktas krav på att 
verksamheten utvärderas, krav som omfattar alla belsutsnivåer. 
Samtidigt är osäkerheten stor i fråga om hur olika slag av 
utvärderingar skall genomföras. På olika nivåer görs mer eller 
mindre trevande försök att leva upp till de uttalade kraven på 
utvärdering. Många är de som vädjar om råd och vägledning inför 
tänkta eller förelagda "utvärderingsföretag".

Denna rapport innehåller en utvärderingsguide som riktar sig 
direkt mot verksamhetsnivån. Tanken är att rapporten skall kunna 
tjäna som manual på det lokala planet vid en utvärdering som 
primärt syftar till att utveckla och förbättra kvaliteten på utbild
ningen i fråga.

I rapporten konkretiseras den lokala utvärderingsstrategin via tre 
exempel: en universitetsinstitution, en gymnasieskola samt en 
grundskollärarlinje. Detta innebär inte att utvärderingsstrategin 
skulle vara mindre användbar för andra slag av utbildningar eller 
skolnivåer. Att exemplen rör ovan nämnda utbildningar beror i 
stället på det intresse och de möjligheter som funnits att i anslutning 
till just dessa tillämpa strategin. Medel härtill har tillskjutits från 
Högskolepedagogiska utredningen, från SÖ och från UHÄ. Genom 
att tillämpa utvärderingsstrategin antas viktiga lärdomar kunna 
dras som dels gör att strategin som sådan kan utvecklas och 
specificeras och som dels kan nyttiggöras för att berika fortsatta 
diskussioner om utvärdering med fokus på lokal nivå.

För närvarande håller denna s k Umeåmodell på att utprövas eller 
förbereds att prövas enligt de tre givna exemplen. Nio institutioner 
vid Umeå universitet med olika inriktning och omfång har valts att 
ingå i en sådan försöksverksamhet. Grundskollärarutbildningen i 
Luleå och eventuellt den i Sundsvall/Härnösand skall tillämpa 
utvärderingsstrategin. För gymnasieskolans del skall utvärdering 
ske vid ett antal skolor i Västerbottens län. Vilka som blir aktuella 
har ännu inte definitivt bestämts. Nämnas kan att en gymnasie- och 
en grundskola i Upplands län också kommer att utvärdera sin 
verksamhet med Umeåmodellen som mall.

Försöksverksamheten har påbörjats under vt 1990 och skall vara 
slutförd under läsåret 1990/91. De lokala utvärderingsförsöken 
kommer att följas upp och rapporteras. Ansvarig för uppföljningen 
av de utvärderingar som görs vid universitetsinstitutionerna är fil dr 
Carl Åsemar. För uppföljning som rör grundskollärarlinjen svarar 
fil dr Christer Jonsson, medan fil dr Clas Uno Frykholm följer 
försöken inom skolans område.



Förhoppningsvis skall innehållet i föreliggande arbetsrapport också 
inspirera till utvärderingar utöver den försöksverksamhet som ovan 
har beskrivits. Understrykas bör att undertecknad varmt välkomnar 
reaktioner på och erfarenheter av den rekommenderade lokala 
utvärderingsansatsen.

Umeå, i försommartid år 1990

Sigbrit Franke-Wikberg
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EN STRATEGI FÖR UTVÄRDERING OCH LOKAL 
UTVECKLING AV UTBILDNINGSKVALITET

Umeåmodellen

I. Kort bakgrund

Sedan snart 20 år tillbaka har jag sysslat med frågor som rör pedagogisk 
utvärdering. Under årens lopp har jag ansvarat för eller själv utfört ett 
flertal ganska omfattande utvärderingsstudier på skilda utbildnings
nivåer. De har gällt förskolan, grund- och gymnasieskolan och olika 
utbildningar på högskolenivå. Parallellt härmed har jag sökt diskutera 
vissa centrala utvärderingsproblem av principiell natur. Så kallad 
"teoriinriktad (eller förklaringsinriktad) utvärdering" är den utvärderings- 
ansats som jag pläderat för och som jag försökt tillämpa och vidare
utveckla i de konkreta studierna. Den tankemodell som teoriinriktad 
utvärdering bygger på är, menar jag, användbar både för praktiker och 
för forskare.1

För drygt ett år sedan avslutade jag en årslång forskningsvistelse i USA. 
Närmare bestämt tillbringade jag min tid vid University of California i 
Berkeley, inbjuden som gästforskare till "Center for Studies in Higher 
Education" (CSHE). Självfallet utnyttjade jag tillfället att på plats få ett 
grepp om praxis och trender vad gäller utvärdering av utbildning i USA. 
Jag tog kontakt med olika nyckelpersoner, deltog i seminarier som rörde 
utvärdering, läste allehanda aktuella artiklar och dokument om och för 
utvärdering, följde tidskrifts- och tidningsdebatter om utbildning och 
utvärdering. En ström av utländska och inhemska forskare och 
utbildningsadministratörer besökte CSHE, av vilka många just var 
intresserade av frågor kring kvalitetsbedömning av utbildning. Av lättför
ståeliga skäl var det den högre utbildningens utvärderingsproblem och 
lösningar som jag i första hand mötte. Mina två döttrars skolgång i "high 
school" respektive i "intermediate school" gav mig dock en naturlig 
anledning att ta del av den utvärdering som förekom där och att lyssna till 
erfarenheter och reaktioner från deras lärare och skolledare.

1 Se t ex Franke-Wikberg, S. Teoriinriktad utvärdering - ett fruktbart alternativ 
för en pedagogisk utvärderare? Forskning om utbildning, 1983, nr 3.
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Förvisso finns det mycket att förskräckas över och att avskräckas av vad 
gäller både den utbildningsdiskussion som f n förs i USA och de 
uttrycksformer för utvärdering som denna diskussion yttrar sig i. Det må 
gälla de krisförklaringar av skola och utbildning som onyanserat görs 
från bred front, den innehållsdiskussion med dess neokonservativt och 
nationalistiskt präglade inslag som förs, den ensidiga fokuseringen på 
begrepp som effektivitet, produktivitet och ansvar och/eller kraven på 
kvalitetsbevis i termer av produktivitetsmått. Med den industrialiserings- 
våg, som utbildning och utvärdering uppenbarligen är inne i, sveper en 
stark mätrörelse över landet, där frågan om kvalitetsbedömning i 
praktiken ofta reduceras till att i huvudsak omfatta elevresultat på 
standardiserade kunskaps- och färdighetstest. I ett läge då liknande 
tendenser kan spåras i den svenska debatten finns det skäl att blicka ut 
över Atlanten och ta varning av de negativa konsekvenser som följt och 
följer i mätrörelsens spår.2

Men jag fann också sådant som var positivt och som vore väl värt att 
omplantera för svenska utvärderingar. Det gäller framför allt de väl 
beprövade och etablerade former av utvärdering som går under 
benämningen "peer reviews".3 Inom University of California har denna 
typ av utvärdering en lång tradition och utgör ett regelbundet inslag vid 
universitetets nio olika campus även om varje campus har utarbetat sin 
speciella variant.4 Huvudsyftet med utvärderingen är att utveckla och 
förbättra utbildningen i fråga, att bidra till att höja dess kvalitet. Exempel 
på en liknande utvärdering san sats såg jag också på lägre skolnivåer, 
men då med ett inslag av central kontroll som saknades vid univer
sitetens utvärderingar.

Det är min absolut bestämda mening att vi inom svensk skola och 
utbildning har alldeles för litet av sådan systematisk kvalitetsbedömning, 
där utvärdering och utveckling får utgöra två sidor av samma mynt. Jag 
vill gärna försöka stimulera till att ändra på det förhållandet. Behovet av 
utvärdering med lokal utveckling som ledstjärna framstår också i dag

2 Se bl a Franke-Wikberg, S. Att bedöma undervisningskvalitet på institutions
nivå. UHÄ-FoU-Rapport, 1989:6; samt Amerikanska strömningar att ta fasta på 
eller förkasta. KRUT-Kristisk utbildningstidskrift, 1989, 53.
3 "peer" betyder som verb bl a "stirra", "snoka reda på". Men, viktigare, i detta 
sammanhang är betydelsen "vara jämlik", "ha samma rang som".
4 En relativt farsk undersökning visar att vid drygt 80 procent av amerikanska 
colleges och universitet tillämpas "peer reviews" i en eller annan form.



som än större än tidigare i och med de uttryckta ambitionerna att 
decentralisera svensk skola och utbildning.

Den strategi för utvärdering som jag i det följande skall försöka 
introducera och konkretisera har, som framgått, Californiauniversitetens 
"peer reviews" som sin starkaste inspirationskälla. Att jag funnit detta 
slag av utvärdering så tilltalande beror inte minst på att den represen
terar ett synsätt som ligger i linje med den förut nämnda s k "teori- eller 
förändringsinriktade ansatsen".* * * * 5 I mina försök att omplantera de 
amerikanska erfarenheterna och försvenska dessa tillåter jag mig dock 
att i det sunda förnuftets namn fritt utnyttja och omtolka det jag sett, läst 
och hört om "peer reviews": Jag "blandar och ger" helt efter eget 
gottfinnande på basis dels av mina gamla och dels av dessa nya 
lärdomar inom utvärderingsfältet. Självfallet är jag den som må beskyllas 
om vissa kort ter sig blanka eller om vissa omtolkningar har lett till 
misstolkningar sett utifrån hur kvalitetsbedömningar används i 
"ursprungslandet". Den utvärderingsstrategi som här presenteras står m 
a o för sig själv.

Umeåmodellen är tillämplig för utvärdering av utbildning oberoende av 
vilken nivå som utbildningen befinner sig på. Utvärderingen kan t ex lika 
gärna avse utbildning vid en viss grundskola eller en gymnasieskola 
som vid en institution eller en utbildningslinje inom högskolan. Den kan 
också fokusera ett särskilt tema eller problemområde inom en nivå eller 
över flera nivåer (t ex jämställdhetsfrågan).6

5 En viktig skillnad mellan utvärderingsforskningen i fråga och den lokala 
utvärderingsstrategin som här presenteras är att den förra primärt syftar till 
kritisk kunskapsuppbyggnad medan den lokala utvärderingen är mer direkt 
åtgärdsinriktad. Forskningen bidrar med underlag till kritisk debatt, som forst
på sikt antas leda till forändring. En annan skillnad är att vid lokal utvärdering
är utvärderarna direkt involverade i verksamheten, dvs utvärderarrollen och 
aktörsrollen sammanfaller. Den teoriinriktade utvärderingsforskaren står
däremot utanför själva verksamheten.
5 Parentetiskt kan nämnas att Umeåmodellen också är användbar om man vill 
utvärdera andra verksamheter än "ren utbildning". Exempelvis en skolstyrelse
och dess skolplan, en universitetsförvaltning eller ett bibliotek, ett centralt 
ämbetsverk, en kommuns barnomsorgsverksamhet...
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II. Läsanvisning

I det följande beskrivs först strategin som sådan på ett kortfattat och 
generellt sätt (avsnitt III).

I avsnitt IV förs ett resonemang kring vissa utgångspunkter som 
gäller för en utvärdering av detta slag. Framställningen görs i form 
av ett antal, av varandra beroende, principer - "utvärderingens tio 
budord". Vissa läsare kan kanske tycka att innehållet i denna del 
verkar en aning svårt och tungt, men må inte låta sig förskräckas.

Efter detta mer allmänt hållna avsnitt övergår jag nämligen till att ge mer 
konkreta rekommendationer och riktlinjer för utvärderingsarbetet. Härvid 
har jag valt tre olika exempel på utbildningar som tänkta 
utvärderingsobjekt. I tur och ordning beskrivs tillvägagångssättet vid en 
utvärdering av utbildning vid en högskoleinstitution (avsnitt V), en 
gymnasieskola (avsnitt VI), samt en utbildning under uppbyggnad, nya 
grundskollärarlinjen (avsnitt VII).7 För vart och ett av exemplen tar jag 
upp saker att tänka på och frågor att ställa vid de olika faserna i 
utvärderingen. Samma struktur återkommer i vart och ett av 
exemplen. Läsaren kan således nöja sig med att ta del av det 
exempel som ligger närmast det egna utvärderingsobjektet.

De råd och de förslag till frågor som ges i anslutning till exemplen 
skall varken ses som givna eller som tvingande. De är m a o inte 
några kokboksrecept som till punkt och pricka måste följas. Nej, de 
skall anpassas till den specifika situation som gäller och till det som 
skall utvärderas. Det är utvärderingens syfte, huvudinslag och 
grundtankar som må anammas, inte dess tekniska detaljutform
ning och -innehåll.

Låt oss med det starta just med huvuddragen i och utgångs
punkterna för utvärdering å la Umeåmodellen (avsnitten III och IV) 
för att sedan övergå till att, via det för läsaren mest näraliggande

7 Skälet till att just dessa steg och nivåer av utbildning valts för att illustrera 
utvärderingsstrategin är helt pragmatiskt. De ansluter till tre olika uppdrag som 
jag f n är involverad i.



utvärderingsexemplet, diskutera faktiskt tillvägagångssätt (avsnittet 
V, VI eller VII).

III. Huvudmoment vid utvärderingen

I denna form av utvärdering för lokal utveckling av skola/utbildning är, 
som framgått, kollegors bedömning ett väsentligt inslag. Men den 
innehåller, enligt min mening, ytterligare två moment, som är lika viktiga. 
Tagna i kronologisk ordning är huvudinslagen följande tre: själv
värdering, kollegors utvärdering samt uppföljning. Låt mig kortfattat 
beskriva förloppet i tur och ordning.

1. Självvärdering. Inom skolan, utbildningen eller institutionen görs en 
kritisk bedömning av den egna verksamheten. Olika fakta tas fram och 
presenteras som visar på den faktiska situationen. Man söker så väl som 
möjligt karaktärisera och beskriva verksamheten och analyserar 
samtidigt läget. I denna kritiska självreflexion skall både "gott och ont" 
diskuteras. Lika väl som man för fram det man vill framhålla som positiva 
särdrag och kanske ytterligare vill satsa på och vidareutveckla skall 
problem lyftas fram i ljuset. I självvärderingen ingår också att beskriva 
och analysera om och hur man avser kunna hantera och lösa de 
identifierade problemen inom den närmaste framtiden. M a o en 
utvecklingsplan för en tidsperiod på, låt säga, tre år. Material som 
ytterligare belyser verksamheten bifogas (t ex kursplaner(ingar), 
statistiska uppgifter av olika slag, ev kursvärderingar som olika 
studerandegrupper gjort). Den gjorda självvärderingen sammanfattas i 
en rapport, som utgör det viktigaste underlaget i därpå följande moment.

2. Kollegors utvärdering. En grupp av utifrån kommande utvärderare 
utses. Hur många som skall ingå i gruppen och vilka de skall vara kan 
diskuteras. En god regel är att hålla antalet bedömare så lågt som 
möjligt: förslagsvis ingår tre (högst fem) personer. Den gyllene regeln för 
urvalet är att personerna är sådana som man inom skolan, utbildningen 
eller institutionen respekterar och som man känner stort förtroende för. 
Detta kan, men behöver inte alltid innebära, att som 'kollega' endast 
räknas ämneskollegor. En allmänt pedagogiskt kunnig och intresserad 
person, en studierektor, en representant från avnämarsidan, en för de
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studerande eller, på lägre skolnivåer, en föräldrarepresentant kan t ex 
utses som en i bedömargruppen. Däremot bör inte någon person från 
"högre beslutsinstans" utses till bedömare.8

Efter att ha tagit del av självvärderingsrapporten och eventuell tilläggs
information som infordrats gör gruppen ett gemensamt besök på 2-3 
dagar vid skolan/utbildningen/institutionen. Vid besöket försöker 
utvärderarna bilda sig en så god uppfattning om verksamheten som 
möjligt via bl a intervjuer och/eller diskussioner med olika personer/ 
grupper, via observationer och inspektioner, via dokument etc.

Med den uttalade uppgiften att i sin utvärdering vara så konstruktiv och 
konkret som möjligt sammanställer kollegie-gruppen sina bedömningar i 
en preliminär rapport, vilken de berörda får möjlighet att korrigera och 
komplettera innan den blir till slutrapport. I rapporten skall således 
sådana råd och rekommendationer finnas som utvärderarna bedömer 
vara värda att följa och pröva för att utbildningskvaliteten vid skolan/ 
utbildningen/institutionen skall förbättras.

3. Uppföljning Slutrapporten diskuteras bland berörda och ansvariga 
och man tar ställning till de förslag som presenterats och upprättar en 
handlingsplan. De mål och den handlingsinriktning man härvid antar 
motiveras väl. Konsekvensbeslut fattas och nödvändiga åtgärder vidtas.

Verksamheten bedrivs nu i vetskap om att en ny utvärdering kommer att 
göras efter ett bestämt tidsintervall (efter 3-5 år) och då helst av samma 
bedömare som förut. Man har alltså en viss tid på sig att förverkliga 
uttryckta planer och intentioner och vet att förnyat intresse kommer att 
ägnas åt de insatser och de ansträngningar som görs lokalt för att 
utveckla och förbättra verksamheten.

Vid denna upprepade kvalitetsbedömning behöver varken själv- 
värderare eller utifrån kommande utvärderare börja från "nolläge" utan 
de har förstås tidigare dokument att utgå ifrån. Processen kan sedan 
fortgå enligt steg 1-3 utifrån ett "rullande schema".

8 Om utvärderingen rör högskoleutbildning är t ex tjänstemän knutna till linje-, 
fakultetsnämnd, högskolestyrelse, RÄ eller till UHÄ knappast sådana som skall 
vara bedömare. För utvärdering inom skolan gäller detsamma for tjänstemän 
knutna till skolstyrelse, länsskolnämnd eller Skolöverstyrelsen.
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lY^Grundtankar och utgångspunkter för utvärderingen

Av de underliggande principer, som jag menar måste prägla en 
utvärdering som har som syfte att verka för en kvalitetshöjd verksamhet i 
samband med lokalt utvecklingsarbete, skall några beröras nedan. Vissa 
kanske framstår som självklara - särskilt för de läsare som inte är fångna 
i de pedagogiska utvärderingsmodeller som varit och är de 
dominerande. Framhållas bör kanske, att principerna ingalunda är 
fristående utan griper in i varandra och förutsätter varandra.

1. En första utgångspunkt är att kvalitet vad gäller skola och utbildning 
inte uppfattas som något enkelt och endimensionellt. För att på ett 
hedervärt och rättvist sätt kunna bedöma kvalitet räcker det inte med att 
t ex ha mått på studerandes faktakunskaper och färdigheter utifrån test 
som ges vid terminens/kursens slut. Ett bra medelresultat kanske bara är 
ett uttryck för att studerandegruppen bestått av ovanligt duktiga elever 
eller att elevernas förkunskaper varit bättre jämfört med en tidigare 
elevgrupp. Det kan också ha varit så att de studerande har "undervisats 
mot testen", men att de saknar andra väsentliga kunskaper som inte 
mätts. Testet kan också helt enkelt ha varit alltför lätt jämfört med tidigare 
använda slutprov. En begränsad kvalitetsbedömning av exemplifierat 
slag är m a o högst osäker och kan leda till direkt felaktiga slutsatser.

Ingen skulle knappast heller vilja hävda att skolan/utbildningen bara 
handlar om att prestera nöjaktigt resultat på den typ av test som det 
vanligen är fråga om. Sådant som kritisk reflexion, förståelse av 
sammanhang, en inlärning präglad av kreativ och vetgirig "forskaranda", 
en önskan att vilja tränga djupare in i stoffet skulle bl a kunna nämnas; 
en inställning till lärande och till utbildning som förutsätter många inne
boende kvaliteter i skol- och utbildningsmiljön som sådan. Till detta 
kommer olika aspekter av "social fostran", utan vilka utbildningen blir 
tämligen "naken". Den lärarutbildning som leder till en "elevprodukt" som 
innebär att den blivande läraren inte fungerar i en klassrumssituation 
skulle exempelvis sannolikt inte bedömas som tillfredsställande. Eller 
den läkarutbildning vars läkare inte förmår kommunicera med 
patienterna. Eller den gymnasieutbildning vars elever utvecklat en sådan 
konkurrensmentalitet att de över huvud taget inte förmår samarbeta med 
andra.
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Vad jag med dessa få exempel vill belysa är att skola/utbildning är en 
komplex företeelse vars kvalitet inte låter sig "fångas" i något enstaka, 
enkelt mått. Att, som i s k "management-modeller", dra paralleller mellan 
utbildning och företag och anlägga ett högst rationellt produktivitets
tänkande vid utvärdering av utbildning leder också av flera skäl, helt fel. 
En utvärdering, värd namnet, måste ta fasta på och utgå ifrån att den 
verksamhet som skall analyseras och bedömas är just komplex och 
mångdimensionell och att den måste ses och värderas som en helhet. 
Denna första princip om utbildningens komplexitet skulle lika gärna 
kunna uttryckas som "principen om helhetsperspektiv". Den skulle också 
kunna beskrivas som "principen mot överförenkling" vid utvärderingen av 
skola och utbildning.

2. En andra viktig utgångspunkt vid utvärderingen är att inte nöja sig med 
enkla beskrivningar av vad som utmärker skolan/utbildningen. För att 
vara användbar vad gäller att bestämma vad man ska göra för att 
utveckla och förbättra verksamheten krävs det att utvärderingen givit 
besked om varför det blir som det blir. Ambitionen måste vara att 
utvärderaren också skall försöka förstå och förklara det som sker. Det 
gäller att få ett grepp över utbildningen som helhet och att göra den 
begriplig både för sig själv och för andra. Utvärderingen skall ge 
ledtrådar om vad som bör och vad som kan ändras på.

Det är inte minst i det sammanhanget som tankemodellen från s k "teori"- 
eller "förklaringsinriktad utvärdering" är till hjälp (jfr s 1). Denna ansats 
bygger på att information måste insamlas om samtliga av följande tre 
komponenter: utbildningens förutsättningar, dess process och dess 
resultat. Först om alla dessa komponenter har analyserats blir det möjligt 
att förstå och förklara ett visst utfall och att uttala sig om vilka åtgärder 
som är rimliga och lämpliga att vidta framgent. Till de mer direkta, "inre" 
förutsättningarna hör t ex ekonomiska och tidsmässiga villkor, uttryckta 
utbildningsmål, lärare- och elevkaraktäristika, läromedel, utrustning och 
lokalmässiga förhållanden. Processen rör vad undervisningen innehåller 
respektive hur den organiseras och bedrivs. Resultat kan, förutom 
kunskaper och färdigheter,9 omfatta attityder till olika ting och 
grundläggande föreställningar om skilda företeelser. Resultat kan också

9 Härmed avses inte bara faktainlärning utan även förmåga till kritisk analys 
och tillämpning, förståelse och egna ställningstaganden.
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komma till uttryck i t ex sådant som trivsel, studieavbrott, vandalisering, 
mobbning. Vissa resultat framträder först på sikt varför mått på mer 
långsiktiga utbildningseffekter också bör övervägas (t ex en analys av 
hur de studerande ser på utbildningen efter ett antal yrkesverksamma 
år). Både vid självvärderingen, vid kollegiebedömningen och vid 
uppföljningen bör samtliga tre nämnda komponenter belysas och 
relateras till varandra allt enligt "principen om förklarinosinriktning".

3. Till såväl principen om helhetsbedömning som till den om förklarings- 
inriktning hör den tredje självklara utgångspunkten: att inte betrakta 
skolan/utbildningen som isolerad från det omkringliggande samhället. 
Den ingår i och utgör en del i ett vidare socialt sammanhang. Viktigt är att 
söka klargöra detta sammanhang. En viss utbildning/linje kan t ex vara 
antingen mer eller mindre direkt knuten till näringslivet som exempelvis 
tekniskt och ekonomiskt inriktade utbildningar visavi utbildningar inom 
vård- och utbildningssektor. Beroende på vilken yrkesposition utbild
ningen leder till kan den antas förmedla olika slags innehåll och prägla 
de studerande på skilda vis (t ex olika treåriga studieförberedande 
kontra tvååriga yrkesinriktade linjer inom gymnasieskolan10). 
Arbetsmarknaden erbjuder också helt olika möjligheter för studerande 
inom olika utbildningar vid en given tidpunkt, något som bl a påverkar 
antagningskrav och sökandeströmmar.

I och med att utvärderaren reflekterar över hur skola/utbildning och 
arbete/arbetsliv tidigare har förhållit och nu förhåller sig till varandra blir 
det också självklart att inte bara se utbildningens uppgift som enbart en 
kvalificerande sådan. Funktioner som "sortering" och "förvaring" framstår 
som väsentliga sett i ett samhälleligt perspektiv och leder därmed 
utvärderaren in på frågor om vilken betydelse och vilka konsekvenser 
sådana funktioner har för en viss skola/utbildning (exempelvis frågor om 
jämlikhet, jämställdhet).

Det jag m a o här vill plädera för är att utvärderaren även söker få ett 
grepp om vilka de "yttre” förutsättningarna är för det som utvärderas, att 
man därmed söker lyfta blicken och betrakta skolan/utbildningen i dess

10 I en intressant avhandling belyses sådan påverkan: Frykholm, C-U & Nitzler, 
R: Blå dunster - korn av sanning. En studie av gymnasieskolans undervisning 
om arbetslivet. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1990.
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vidare sammanhang. På så sätt bidrar utvärderingen till ett vidgat 
helhetsperspektiv (princip 1) och till ett förhöjt förklaringsvärde (princip 
2). Varför inte kalla denna tredje princip för "principen om snnialt 
sammanhang"?

Principerna om helhetsperspektiv, om förklaringsinriktning och om 
socialt sammanhang kan alla sägas vara generella i den meningen att 
de, enligt min uppfattning, bör vara givna utgångspunkter och uttryckta 
ambitioner för varje form av utvärdering. Vissa av de grundprinciper som 
specifikt gäller för "strategin för utvärdering och lokal utveckling" enligt 
Umeåmodellen framgår redan av benämningen eller har åtminstone 
antytts vid den översiktliga beskrivningen (s 4).

4. En given utgångspunkt ligger i själva syftet med utvärderingen: att den 
är avsedd för att utveckla och förbättra skolans/utbildningens kvalitet. 
Principen om lokal utveckling är självklar och given.

Denna utvärdering bygger på grundtanken att de som direkt berörs 
också är de som är bäst skickade att via sitt arbete vidareutveckla verk
samheten. Det är för de direkt berörda och ansvariga som utvärderingen 
görs för att den på olika vägar skall bidra till deras utvecklingsarbete. 
Samma "gräsrotstanke" kommer till uttryck i självvärderingen. Det är med 
den som själva utvärderingen startar; det är på "gräsrotsnivå" som man 
har första chans till analys och reflektion. Det är också internt som man 
bestämmer sig för om och i så fall vad man vill ta fasta på av de råd och 
rekommendationer som ges i kollegiebedömningen. M a o förläggs 
inflytandet över utvärdering och utveckling till de direkt ansvariga och 
berörda (lärare, övrig personal inom skolan/utbildningen, studerande 
och upp t om gymnasieskolnivå, föräldrar). "Tanken om decentralise
ring" gäller fullt ut.

5. Mot syftet om utveckling och förbättring brukar syftet att via utvärdering 
utöva kontroll över skola/utbildning ställas. Detta senare motiv har ofta 
präglat och fortfar att prägla mången utvärdering, något som också 
förklarar den olust och ovilja att delta i utvärderingar som ofta kommer till 
uttryck. Vem vill frivilligt utsätta sig för kontroll utan att man själv får ut 
något annat av utvärderingen och utan att man riktigt vet om 

utvärderingsresultaten kan komma att användas emot en? Invänd-



11

ningarna mot denna oftast uppifrån utövade kontroll är m a o begripliga. 
Sett från lokalt håll är denna till synes okontrollerbara kontroll som görs 
från central eller regional nivå sällan något som uppfattas tillföra 
verksamheten något annat än omak och obehag. Samtidigt kan man 
hävda att i varje utvärdering, oavsett vilket dess huvudsyfte är, finns detta 
med kontroll inbyggt. Så och i denna strategi, som ändå uttalat motiveras 
med utveckling och förbättring. Formen av kontroll är dock en annan, en 
så att säga kontrollerbar form av kontroll. Den princip som gäller (och 
som följer av det som sagts i punkt 4 ovan) skulle kunna beskrivas som 
"principen om kontroll via självkontroll".

Att denna självkontroll är direkt verksam i den kritiska reflektionen 
omkring den egna verksamheten, i självvärderingen, är uppenbart. Det 
utvecklingsarbete som vidtar efter kollegiebedömningen präglas också 
härav. De utifrån kommande utvärderarna kan, beroende på vilka de är, i 
sämsta fall uppfattas som kontrollanter i den hotfulla mening som ovan 
beskrivits, men detta är något som kan och bör förhindras bl a genom 
valet av "kollegor". Med respekt och förtroende som urvalskriterium och 
med utvärderaruppdraget att vara konstruktiv och behjälplig för det 
lokala utvecklingsarbetet är risken liten att utvärderingen skall "kantra 
över" från utveckling/förändring mot kontroll i dess negativa betydelse 
sett utifrån "gräsrotsnivå". Den "frisering" av verksamhetsberättelser som 
oftast blir fallet i utvärderingar vars huvudmotiv uppfattas vara kontroll är 
ingen betjänt av och den rimmar inte med den självvärdering det här är 
fråga om. Om principen om självkontroll kan sägas utmärka 
utvärderingsstrategin som sådan är det kanske "principen om hjälp till 
självhjälp" som bäst beskriver inslaget med kollegiebedömningen (6).

7. I stället för att kontrollera och "uppåtrapportera" tillför de utifrån 
kommande utvärderarna i denna typ av utvärdering m a o ett odelat 
positivt element för det lokala arbetet. Bedömarna har egna erfarenheter 
som kan antas vara högst värdefulla för verksamheten. Samtidigt saknar 
de hämmande bindningar till den specifika skolan/utbildningen. De är 
inte "hemmablinda" utan de kan med fräscha ögon och öppen blick 
skapa sig en bild av och analysera situationen. De kan dela med sig av 
sina erfarenheter och delge de berörda sin syn på vad som är viktigt att 
beakta.



12

På basis av självrapporteringen kan kollegorna vid sitt besök liksom vid 
uppföljningen föra en kvalificerad dialog med de berörda och ansvariga, 
en muntlig dialog såväl som en skriftlig via sina preliminära och slutliga 
rapporter. Utvärderarna har sannolikt också, liksom de utvärderade, 
utbyte av den dialog som utvärderingen omfattar. För kollegan eller 
utvärderaren gäller det att: "Ta del av andras erfarenheter och delge 
Dina erfarenheter". För de utvärderade gäller samma sak fast i omvänd 
ordning. Principen om kollegialt erfarenhetsutbyte gäller således fullt ut.

8. Inslaget med kollegornas utvärdering antas bidra till att "öppna 
skolans/utbildningens och klassrummets/undervisningslokalens slutna 
dörrar". Samma behov att föra fram och ventilera olika pedagogiska 
problem och erfarenheter finns internt. Där kollegiemedverkan kan 
skapa en fruktbar och kritisk diskussion utåt kan självvärderingen initiera 
till en "inåt-diskussion" av stort egenvärde. Den isolering som ofta 
rapporteras känneteckna läraryrket kan sålunda brytas på två fronter. 
Den systematiska informationsinhämtning som förutsätts ske både vid 
självvärdering och vid kollegiebedömningen (yttre/inre förutsättningar, 
process och resultat) verkar också för en sak- snarare än en person
diskussion. Den förklaringsinriktade ansats som förespråkas (se punkt 1- 
3) förväntas leda bort från den annars så vanliga "hjälte-syndabocks- 
tanken", där framgång och misslyckanden tillskrivs en enstaka individ/en 
enskild grupp (t ex får en lärare bära skulden/hela förtjänsten för ett 
misslyckat eller ett lyckat resultat). En kritisk självreflexion som går utöver 
personförklaringar stimulerar till intern pedagogisk debatt och vitaliserar 
frågor om utbildningens inriktning, planering och genomförande. 
Principen är "de öppna dörrarnas princip".

9. Frågor om utbildningens innehåll och utformning är i mångt och 
mycket värderingsladdade. Mer eller mindre medvetet företräder de 
inblandade olika synsätt vad gäller kunskaper, "utlärning" och inlärning. 
Självvärderingen kan bidra till att sådana olikheter kommer i dagen och 
att förut diffusa konflikter börjar bli utredda. Viktigt är att rådande 
motsättningar inte "stoppas under mattan" utan att man i stället klargör 
vari de består och öppet redovisar dem. Siktet bör vara inställt på att höja 
medvetenheten både hos sig själv och hos andra om motiven till att t ex 
prioritera ett visst innehåll och en viss uppläggning. Det är inte fråga om 
att påtvinga andra det egna synsättet utan att via en bättre förståelse
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bädda för en ökad och ömsesidig respekt. I stället för att vara destruktiva 
kan motsättningar visa sig vara fruktbara och på sikt leda till en positiv 
utveckling. I fråga om värderingar och synsätt gäller m a o 
svnliaaörandets princip.

Inte heller är kollegorna i sina bedömningar fria från värderingar. De 
utgår från sin erfarenhetsbakgrund och sitt synsätt om vad som utmärker 
god respektive dålig utbildning och undervisning. Bedömare och 
bedömningar kan således knappast påstås vara neutrala eller objektiva.

Det går dock att på olika vis minska och kontrollera subjektiviteten. Det 
väsentliga är härvidlag att bedömaren försöker ange med vilka glasögon 
hon/han betraktar verksamheten och redovisar utifrån vilka kriterier som 
hon/han ger sina värdeomdömen och slutsatser. Det gäller m a o att 
bedömaren, åtminstone i grova drag, formulerar sin referens- eller sin 
tolkningsram, något som är till hjälp både för henne/honom själv och för 
dem som sedan skall ta ställning till bedömarens rapportering. 
Referensramen är utvärderarens uttryckta reflexioner kring det som 
utvärderas. Den fungerar som en riktningsvisare för vilken information 
som är viktigast att inhämta och som ett raster för hur data kan tolkas. 
Samtidigt utgör den ett slags varudeklaration för utvärderingen som 
sådan i det att den som tar del av den gjorda kvalitetsbedömningen bl a 
får klart för sig hur detta med god/dålig kvalitet har definierats. Synlig
görandets princip bör alltså gälla också för bedömarna. Rådet till 
bedömarna kan något vanvördigt uttryckas som: ”Bort från låtsad 
neutralitet och fram för redovisad subjektivitet". Ledande för dem bör m a 
o "principen om deklarerade utgångspunkter" vara.

10. Varje modell för utvärdering utgör i sig svaren på vissa grund
läggande frågor, dock utan att utvärderaren eller de utvärderade alltid är 
medvetna härom. Klokt är att i förväg klargöra svaren på följande fem 
frågor kring en utvärdering: varför görs den?; vad skall utvärderas?; för 
vem görs utvärderingen?; av vem görs den? och hurt I den specifika 
form av utvärdering som det här rör sig om är svaren på vissa av dessa 
frågor redan givna i texten: Utvärderingen görs för att få underlag till att 
utveckla och förbättra utbildning och undervisning. Den görs förde direkt 
berörda och ansvariga. På basis av egen självvärdering utvärderas 
verksamheten av utifrån kommande, erfarna kollegor.
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Svaren på vad - och på hur - frågorna har antytts, men behöver 
preciseras från fall till fall. Att säga att fokus ligger på utbildning och 
undervisning räcker inte: är det all utbildning vid institutionen/skolan som 
avses eller är det specifika kurser eller linjer? Redan i självvärderingens 
inledningsskede bör alltså "utvärderingsobjektet" bestämmas och 
avgränsas.

I grova drag är procedurfrågan besvarad via strategins tre steg (självvär
dering, kollegors bedömning samt uppföljning). Hur utvärderingen mer 
specifikt skall genomföras återstår dock att klargöra: t ex hur lång tid som 
skall anslås till självvärderingen och hur den praktiskt skall genomföras, 
vem/vilka som skall hålla i den och se till att "självrapporten" färdigställs, 
hur många och vilken typ av bedömare som skall anlitas och när 
kollegiebedömningen skall infalla. Vad gäller val av lämpliga metoder för 
eventuell datainsamling är regeln: alla metoder är tillåtna och bäst är de 
som på bästa sätt belyser det som skall belysas under de förutsättningar 
som råder. Det må gälla intervjuer av olika slag, enkätformulär, kursvär- 
deringsblanketter, skilda former av observationsmetoder, statistiska 
tablåer, dagböcker etc. En strävan efter att göra sin insamling och 
sammanfattning av informationen så systematisk som möjligt är 
självfallet att rekommendera.

Denna sista princip kan något pompöst rubriceras i termer av 
”medvetenhet om utvärderingens 'väsen'" och den klargörs alltså via 
svaren på sådana grundfrågor kring utvärderingens 'natur* som ovan 
exemplifierats.

Innan vi övergår till det mer konkreta kan det vara värt att sammanfatta 
och upprepa de utgångspunkter som här sagts gälla för en utvärdering 
enligt Umeåmodellen. De tio "budorden" är alltså följande:

1. Principen om helhetsperspektiv
2. Principen om förklaringsinriktning
3. Principen om socialt sammanhang
4. Principen om lokal utveckling
5. Principen om kontroll via självkontroll
6. Principen om hjälp till självhjälp
7. Principen om kollegialt erfarenhetsutbyte
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8. Principen om öppna dörrarna
9. Principen om synliggjorda värderingar och om deklarerade 

utgångspunkter
10. Principen om medvetenhet om utvärderingens "väsen".

Låt dessa principer sjunka in och löpande finnas med som "baktankar" i 
det att utvärderingsarbetet fullföljs.
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V. Exempel ett: Utbildningen vid en högskoleinstitution

1. Hur komma igång?

I detta exempel har jag en institution i åtanke som är involverad i olika 
typer av utbildning (såväl bl a fristående kurser och kurser inom 
linjeutbildning som forskarutbildning). Vidare tänker jag mig att 
grundutbildningsnivån är den som står i fokus.

Saker att tänka på och åtgärder att vidta i inledningsskedet är följande:

- Utse någon (ev. en mindre grupp) vid institutionen som har ett ansvar 
för att hålla i utvärderingen. Denne (dessa) "leder och fördelar arbetet", 
vilket bl a innebär att vara kontaktperson, att ordna sammankomster, att 
se till att adekvat information införskaffas och sammanställs, att 
organisera kollegiebedömningen.

- Se till alla vid institutionen är välinformerade inför utvärderingen 
(föreliggande PM kan vara ett lämpligt utgångsmaterial), att samtliga vet 
vad som skall ske och vad som förväntas av var och en.

- Bestäm vad som skall utvärderas: skall all slags utbildningsverksamhet 
vid institutionen granskas eller skall någon viss utbildningsaktivitet 
särskilt fokuseras?

- Fastställ en precis och realistisk tidsplan för hela "företaget". Utan en 
sådan plan kan 'självvärderingen' bli alltför ambitiös och tidskrävande. 
(Se i stället självvärderingen som upptakten till en "evig” process av 
kritisk reflexion). Rekommenderad tidsram är en termin, inklusive själv
värdering och kollegiebedömning. Efter två-tre månader bör själv
värderingsrapporten föreligga för att vara bedömarna tillhanda två 
veckor före inplanerat besök. Två-tre veckor efter besöket bör 
institutionen få den preliminära bedömarrapporten och då omgående 
reagera härpå. Efter ytterligare ett par veckor skall rapporten vara klar i 
slutligt skick. Under terminens sista vecka (eller under påföljande termins 
första vecka) tar man på institutionen ställning till råd och åtgärdsförslag 
som framförts i rapporten. Mål och handlingslinjer bestäms. Lämpligt 
tidsintervall fastställs för den uppföljande utvärdering som skall göras. 3-
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5 år torde vara en rimlig tid för att en mer djupgående utveckling av 
verksamheten skall hinna äga rum.

- Bestäm hur siälwärderinaen skall genomföras. En helt igenom kollektiv 
process, där man i storgrupp analyserar sin situation, kan vara 
genomförbar om institutionen är liten. Risken är dock att en "från ax till 
limpa-uppläggning" blir alltför tidskrävande. I stället kan en uppläggning 
"med förgräddat bröd" rekommenderas: förberedda, utskrivna analyser 
av olika aspekter presenteras och diskuteras vid ett färre antal 
storgruppsmöten, vilka i god tid har schemalagts. Sådana utkast kan 
skisseras/skrivas av den/de utvärderingsansvariga och/eller av andra 
som utses härtill. En fråga att ta ställning till är om representanter för de 
studerande skall delta i självvärderingen.

- Fastställ siälvvärderinasrapportens omfång och uppläggning. Liksom 
för självvärderingen kan det vara bra att fastställa ramar för att tygla 
ambitionerna och undvika att rapportförfattaren(-na) "kroknar". Rapporten 
bör maximalt bestå av cirka 25 sidor, inte minst med tanke på 
bedömarna. Redan i ett tidigt skede kan och bör dess disposition 
diskuteras.

- Frågan om valet av bedömare behöver penetreras relativt omgående. 
Vilken typ av bedömare vill man ha? (jfr s 5). (Enbart ämneskollegor från 
annan ort eller också andra betrodda kollegor? Någon studerande? 
Någon avnämare?). Hur många bedömare? (En gruppstorlek på tre 
förefaller vara lämplig ur många synvinklar sett. Antalet bör ej överstiga 
fem). Vilka personer föreslås? (Tänk också på att namnge andra - och 
tredjehandsval). Då namn på bedömare utkristalliserats: tillfråga 
omgående de tilltänkta och boka samtidigt in tid för bedömarbesöket!

2. Faktaunderlag inför siälvvärderingen

Inför självvärderingen kan vissa uppgifter behöva sammanställas som 
kortfattat och översiktligt beskriver den faktiska situationen vid institutio
nen, uppgifter som i en eller annan form också ingår i självrapporten. 
Sådana faktauppgifter kan t ex gälla:
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a) personal: antal anställda/tjänstekategorier, anställningstid, utbild
ningsnivå...

b) utbildn i na/forskning: utbud, inriktning och omfattning (poäng, tid, antal 
studerande/kurser etc), "resultat" från bl a kursvärderingar...

c) studerande: utbildningsbakgrund, ålder, kön, genomströmning, (av
brott, examinationsfrekvens, tid till avslutad utbildning) "tillvaro" efter 
avslutad utbildning (arbete, fortsatta studier)...

d) uttrvckt målsättning eller formulerad policy: förekomst av dokument 
som avser verksamhet och/eller personal...

e) ekonomi: institutionens budget i stora drag, externa respektive interna 
medel (uttryckt i kronor och/eller i tjänster, utbildningsbidrag)...

f) administration: arbetsorganisation och ledning, beslutsorgan, service 
till personal och studerande...

Om information av detta slag finns presenterad i komprimerat och lätt- 
tillgängligt skick blir det lättare att genomföra självvärderingen, inriktad 
på styrkor/positiva särdrag och på svagheter/problem liksom på åtgärder.
I de fall faktauppgifter, som bedöms vara viktiga, saknas får man vid 
självvärderingen tillfälle att uttala sin uppfattning om hur förhållandena 
ifråga är. Många aspekter återkommer nämligen bland frågorna vid 
självvärderingen.

3. Självvärderinaen; Förslag till fråoor att ställa sig

Ett antal frågor ges nedan som exempel på vad som kan vara värt att 
kritiskt reflektera över och beakta i självrapporten. Återigen vill jag 

betona att det inte är meningen att alla dessa frågor skall besvaras. 
Säkert är det också så att vissa, för institutionen särskilt intressanta 
aspekter inte täcks av frågeexemplen. Självfallet skall också sådana 
aspekter tas med.
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a. Utbildningen i sitt vidare sammanhang (yttre förutsättningar)

- Vilken betydelse tillmäts utbildningen ute i samhället (jämfört med hur 
det var tidigare och jämfört med annan utbildning)?

- Hur är situationen på arbetsmarknaden för de färdigutbildade och 
framgår utbildningens relevans för tänkta yrkesområden?

- Har institutionens verksamhet av i dag den status som den förtjänar 
inom universitetet respektive inom sektorn/fakulteten?

- Är den organisatoriska ramen (besluts- och ansvarsfördelning) som 

"omspänner" och berör institutionens verksamhet tillfyllest?

- Motsvarar institutionens utbildningsutbud de kurser man vill ge och de 
linjer man vill medverka i?

b. Utbildningens interna förutsättningar

- Är rekryteringen av de studerande tillfredsställande (antal, "egen

skaper")? Bedriver de sina studier under gynnsamma villkor?

- Tillämpas en god personalpolicy - Är de som anställts väl kvalifice
rade? Är arbetsfördelningen väl avvägd? Är arbetsglädje, engagemang 

och kreativitet utmärkande? Ordnas och tillvaratas möjligheter till 
professionell utveckling?

- Är motiven till utbildningens struktur, innehåll och eventuell special

inriktning välgrundade? Skäl till att utbildningsprogrammet föränd
rats/varit detsamma under de senaste fem åren? Vari består eventuella 
skillnader i synen på utbildning?

- Anknyts grundutbildning till forskning/forskarutbildning på nöjaktigt 
sätt?

- Har organisationen funnit goda former med fungerande arbetsled
ning, planering och medinflytande?
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- Är budgeten väl disponerad och återspeglar den önskade priorite
ringar?

- Är situationen ifråga om lokaler och utrustning sådan att den försvårar/ 

underlättar verksamheten? Utnyttjas "det befintliga" på bästa sätt?

- Får lärare och studerande den service i olika avseenden som de anser 
sig behöva?

c) Utbildningsprocessen

- I vilken mån beaktas de studerandes förkunskaper och erfarenheter i 
undervisningen?

- Är innehållet i olika kurser relevant och väl integrerat?

- Motsvarar kurslitteraturen krav på att vara aktuell och god, lagom till 
omfång och direkt relaterad till kursinnehåll?

- Är avvägningen mellan lärarledd undervisning och självstudier 

lämplig?

- Varieras undervisningsformerna så att de så bra som möjligt gynnar 
inlärning, bearbetning och tillämpning av kunskaper?

- Får de studerande som så behöver extra stöd och hjälp?

- Är arbetsuppgifter till de studerande utformade så att de avslutas i tid 

och att de svarar mot inlärningssyften?

- Examineras de studerande på ett varierande och tillfredsställande 
sätt? Utnyttjas resultaten för att identifiera inlärningsproblem hos de 
studerande och för att revidera utbildningen?

- Får de studerande den studievägledning de behöver? Hur uppmuntras 
de till att läsa vidare?
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- Hur är det sociala klimatet på institutionen? Vad görs för att de 
studerande skall trivas?

- Inhämtas studerandesynpunkter på undervisningens innehåll och 
uppläggning på ett systematiskt sätt? Hur tas i så fall sådana synpunkter 
tillvara?

d) Utbildninosresultat

- Hur förhåller sig erhållna kunskapsresultat till vad som förväntats?

- Hur kan eventuella uttryck för trivsel/vantrivsel förstås?

- Har utbildningen bidragit till förändrade attityder och värderingar i 
önskad eller icke önskad riktning?

- Vilka mer djupgående, på sikt uppkomna effekter har kunnat 
konstateras?

- Ser de studerande utbildningen i ett bättre/sämre sken efter ett antal

- Har utbildningen visat sig ha några kort- eller långsiktiga effekter som 
varit överraskande (ej förväntade)?

- Hur kan "resultatbrister" förklaras t ex vad gäller studieavbrott och 
förlängd studietid men också i fråga om andra typer av resultat?

- Är resultaten begripliga sett gentemot utbildningens förutsättningar och 

förlopp?

e) Sammanfattande värdering och åtaärdsförslag

På basis av den analys som gjorts av hur utbildningens förutsättningar, 
process och resultat ser ut och förhåller sig till varandra (a-d) skisseras 
en handlingsplan förde närmaste 3-5 åren (jfr sid 6 och sid 15):
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- Gör en kort, sammanfattande (kvalitets)bedömning

- Lyft fram de positiva inslag och starka sidor som bedöms värda att 
satsa på och vidareutveckla

- Ange de problem och svagheter som framstår som angelägna att lösa 
och avhjälpa

- Föreslå och prioritera åtgärder som uppfattas vara väsentliga att vidta 
för att förbättra utbildningen

f) SiälwärderinasraDDorten

Som tidigare påpekats (sid 16) bör antalet sidor i rapporten hållas nere 
(cirka 25 sidor). Med ambitionen att förmedla en så god helhetsbild som 
möjligt torde löpande text vara att föredra framför en skrivning där svar 
pä enstaka frågor staplas på varandra.

Kursplaner med litteraturlistor och eventuella kursvärderingar bifogas i 
en särskild "bunt". Ett urval tablåer över väsentliga faktauppgifter (sid 
16) kan lämpligen ingå i en rapportbilaga.

4. Kollegornas utvärdering

De utsedda bedömarna förutsätts ha fått institutionens självvärderings
rapport i god tid (sid 16), eventuell tilläggsinformation som efterfrågats 
och vara väl pålästa inför sitt institutionsbesök. I samråd med den 
utvärderingsansvarige har ett ungefärligt schema lagts upp för de 2-3 
dagar som besöket varar. Ett inledande respektive ett avslutande 
sammanträde för bedömargruppen behövs: för att diskutera fram dels 
vilka områden och aspekter som särskilt skall uppmärksammas och dels 
vilka huvudintryck besöket givit och vilka åtgärder som förefaller 
uppenbara att föreslå.
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a) Val av Kriterier

Det går inte att ställa upp ett antal kriterier som är tillämpbara i varje 
utvärdering och för varje bedömare. Det måste stå bedömarna fritt att 
välja de kriterier som de finner vara mest lämpliga att utgå ifrån i den 
specifika situationen. De bör dock försöka att klä sina idéer om vad god 
utbildning är i ord och att definiera vilka områden/aspekter som de 
uppfattar vara mest väsentliga att beakta i sin kvalitetsbedömning. M a o 
bör de åtminstone i grova drag, formulera sin referensram för 
bedömningen av utvärderingsobjektet i fråga (jfr sid 13).

Även om det är upp till bedömarna att bestämma kvalitetsaspekter, kan 
det vara till hjälp att snegla på vad andra kommit fram till. T ex har en 
mångårig erfarenhet pekat ut följande aspekter:11 
hur beslutsfattandet fungerar, grad av innovation och utveckling, 
planering sett i förhållande till resurser, vilken uppmärksamhet 
man fäster vid inlämingskvaliteten hos de studerande, professionell 
utveckling bland lärarna, tillgång på service av olika slag, uppnådd 
kursstandard samt formulering av institutionspolicy i fråga om 
vissa nyckelfrågor.

I de amerikanska bedömarsystem som jag sett i bruk växlar 
preciseringen i de områden som pekas ut, från att vara mycket 
allmänt hållna till att definieras via specifika frågor.12 I det 
följande söker jag hitta en mellannivå: att ge vissa uppslag och 
ledtrådar i form av ett antal breda frågor som anknyter både till 
självvärderingen och till de kriterier som erfarenhetsmässigt visat 
sig vara avgörande.

11 Aspekterna har hämtats från CNAA:s granskningar i Storbritannien; se 
vidare i min rapport "Att bedöma undervisningskvalitet på institutionsnivå" 
(1989).
12 T ex WASC utgår från nio områden, inom vilka viss standard bör hållas: 
1) institutionell integritet, 2) syften, 3) ledning och administration, 4) undervis
ningsprogram, 5) lärare och övrig personal, 6) bibliotek, datorkraft och andra 
inlärningsresurser, 7) fysiska och 8) ekonomiska resurser. I det system som t ex 
används vid University of California, Santa Barbara, anges precisa frågor inom 
tre huvudområden: 1) utbildning och inlärning, 2) lärare och 3) stödresurser. De 
flesta frågorna rör första huvudområdet. Frågorna antas vara generellt giltiga. 
För varje utvärdering uppmanas institutionen att tillfoga ytterligare frågor som 
anses vara särskilt intressanta i sammanhanget.
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Det må samtidigt stå institutionen fritt att i sin själwärderings- 
rapport föra fram vissa frågor som man önskar att bedömarna skall 
ta ställning till.

b) Förslag till frågor vid kriterieval och bedömning

- Gör institutionen vad som göras kan för att hävda utbildningens 
ställning i högskolevärlden och i samhället?

- Är samverkan och utbytet med andra högskoleinstitutioner och 
med avnämare och intressenter optimalt?

- Agerar institutionen väl i fråga om rekrytering av studerande?

- Har institutionen en genomtänkt och väl fungerande policy vad 
gäller dels anställning och utveckling av personal och dels 
utbildningens utbud och inriktning?

- Kännetecknas verksamheten av att vara väl motiverad, 
organiserad och planerad? Fungerar arbetsledningen bra och är 
medinflytandet stort nog?

- Är det sociala klimatet positivt för såväl studerande som personal?

- Är de resurser som står till buds väl utnyttjade och avpassade? 
(ekonomiska, personella och fysiska (lokaler och utrustning)).

- Är tillgången på service av olika slag till personal och till 
studerande tillfyllest?

- Uppfyller utbildningsinnehållet krav på avvägning mellan olika 
typer av utbildning och mellan överblick och fördjupning, på 
anknytning till aktuell forskning och på teoretisk och metodisk 
skolning?
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- Är utbildningen så upplagd att balansen mellan olika undervis
ningsformer är god (föreläsningar, seminarier, laborationer, 
praktik, falt- och specialarbeten etc)?

- Vittnar de olika slag av utbildningsresultat som uppnås om god 
kvalitet? Hur förhåller sig standarden jämfört med motsvarande 
utbildningar vid andra högskolor?

- Görs en kontinuerlig uppföljning av olika resultat? Får de 
studerande det stöd och den vägledning som de behöver?

- Är institutionens egen kvalitetsbedömning "riktig" och är den 
handlingsinriktning som man förordar den bästa?

c) Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag

På basis av den analys som gjorts sammanfattar bedömnings- 
gruppen (i punktform) sina värderande slutsatser och rekommen
dationer. Önskvärt är att de råd som ges och de åtgärder som 
föreslås är konkreta. Om sådana åtgärder rekommenderas som 
ligger utanför institutionens eget handlingsutrymme bör det 
framgå vilken beslutsinstans som berörs och hur institutionen kan 
agera för att påverka denna.

d) Bedömarrapporten

Uppgiften är att skriva en gemensam rapport, undertecknad av samtliga 
bedömare. Om bedömarna inte till alla delar kan enas vad gäller 
kriterieval, bedömning eller åtgärdsförslag bör det framgå vari menings- 
skiljaktigheterna består.

Det är en fördel om rapporten inte tillåts bli alltför omfångsrik (maximalt 
ca 20 sidor).

Så snart som en första version finns utskriven, skall den preliminära 
rapporten skickas till institutionen, som har att omgående reagera på
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eventuella informationsbrister eller missförstånd. Sedan nödvändiga 
korrigeringar gjorts levereras bedömarrapporten i slutgiltigt skick.

5. Uppföljningen

Redan initialt är alla inställda på att utvärderingen kommer att följas upp 
efter 3-5 år och då helst av samma externa bedömare som anlitats vid 
första tillfället.

Både vid den upprepade självvärderingen och kollegiebedömningen 
utnyttjas självfallet de tidigare rapporterna. De rutiner och de exempel 
som förut givits på frågor att ställa sig är giltiga även vid uppföljningen. 
Siktet är emellertid nu inställt på att granska vad som hänt under den 
mellanliggande perioden:

- I vilken mån har de råd och åtgärder som föreslagits anammats och 
realiserats?

- I vilka avseenden har utbildningens förutsättningar, dess process och 
resultat förbättrats?

- Har förändringarna inneburit några icke förutsedda, negativa effekter 
och hur kan dessa i så fall av avhjälpas?

- Vilken handlingsinriktning är den bästa för institutionen för därpå 
följande 3-5 års intervall?

För både självvärdering och kollegiebedömning gäller att det sannolikt 
är mindre arbetskrävande att komma fram med respektive rapport 
jämfört med vid första tillfället. För såväl "självvärderare" som bedömare 
torde också gälla att uppföljningen upplevs som spännande och 
intressant: Har man tillsammans kunnat bidra till att förbättra 
utbildningens kvalitet via den ömsesidiga utvärderings- och 
utvecklingsprocess som man aktivt har tagit del i?
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VI. Exempel två: Gymnasieskolan

Den gymnasieskola som jag ser framför mig då jag konstruerar följande 
exempel är en medelstor skola, som har ett tämligen brett och varierat 
linjeutbud. Samtliga teoretiska, s k studieförberedande linjer finns 
liksom de vanligaste praktiska/yrkesinriktade linjerna. Ett par utveck
lingsprojekt har under de senaste åren bedrivits vid skolan knutna dels 
till den s k FS-verksamheten (inom området 'Det inre arbetet') och dels 
till de s k ÖGY-försöken (treårig utbildning inom industriell teknisk linje). 

Gymnasieskolan skulle utifrån kunna beskrivas som genomsnittlig och 
vanlig, men i det ligger också att den, liksom varje skola, har sina unika 
särdrag och sina speciella förtjänster och brister.

1- Några reflexioner kring gymnasieskolan av i dag

Gymnasieskolan befinner sig för närvarande i ett tillstånd som utmärks 
av viss turbulens.

Den gymnasieutredning som tillsattes 1976 skulle bl a "pröva om 
gymnasieskolans nuvarande konstruktion med linjer och näraliggande 
specialkurser är ändamålsenlig". Förslagen som presenterades13 fick ett 
mycket blandat mottagande och lades på is. Några år senare (1984/85) 
startade i stället "en femårig period av försöksverksamhet och 
utvecklingsarbete" på basis av propositionen "Gymnasieskola i utveck
ling".14 Alla kommuner i landet fick en inbjudan om att inkomma med 
projektidéer inom ett eller flera av fyra angivna huvudområden 
(studieorganisation, det inre arbetet, praktik samt samarbete mellan 
gymnasieskola och vuxenutbildning). Tanken var härvid att förändra 
gymnasieskolan "nerifrån och upp", att successivt förändra den genom 
ta tillvara på de lokala försök som visat sig vara lyckade. 
Försöksprojekten skulle noggrant utvärderas bl a av utsedda lokala

Utredningens betänkande hade rubriken: "En reformerad gymnasieskola", 
SOU 1981:96.
14Proposition 1983/84:116.
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utvärderare i den egna skolan och av forskare i speciellt utredda s k 
fallstudieskolor.15

Denna femåriga s k FS-verksamhet skulle omfatta både de praktiska 
och de teoretiska utbildningarna. Men i och med att yrkeslinjerna redan 
1984 började utredas i särskild ordning (ÖGY)16 svalnade yrkeslärarnas 
intresse för FS-verksamheten. Resultatet av ÖGY:s arbete blev fr o m 
läsåret 1988/89 "en treårig försöksperiod med en förlängd, 
moderniserad och i högre grad arbetsförlagd yrkesutbildning". Också av 
ÖGY-försöken görs en ingående utvärdering.

Om dessa båda försöksverksamheter skrevs att de skulle utgöra 
"hörnstenar för arbetet med en ny läroplan för gymnasieskolan". Genom 
att bygga en ny gymnasieskola på två hörnstenar i stället för på en 
enhetlig grund har man samtidigt garanterat en fortsatt åtskillnad mellan 
teori och praktik. Man undviker att söka förena en läroverkstradition med 
en yrkesskoletradition.

Anmärkningsvärt är också att redan 1988, dvs ett år innan FS-tiden löpt 
ut, startades centrala utredningar om en ny linjestruktur för de tre- och 
fyraåriga linjerna. Förslag om ny studieorganisation på de teoretiska 
linjerna och "mittblocket" var snart utarbetade (våren 1989), något som 
väckt reaktioner ute på vissa skolor: "Många har uppfattat tidpunkten 
som olämplig. Man tycker att den centrala myndigheten och riksdagen 
därmed "kört över" försöksverksamhetenw.17 Det är i dagsläget oklart i 
vilken mån den framtida linjestrukturen kommer att följa utrednings
förslaget. Det är också oklart om och i så fall hur erfarenheter från FS- 
verksamheten får någon betydelse för kommande reformering av 
gymnasieskolan. Underhandsbesked från utvärderingen av ÖGY- 
försöken talar om att dessa utformats alltför hastigt och alltför

15Flera ytterst intressanta rapporter om gymnasieskolan har skrivits av dessa 
utvärderingsforskare. Intresserade läsare kan rekvirera 1989 års slutrapporter 
som rör "fallstudieutvärderingarna" från Skolöverstyrelsen.
15 I juni 1984 tillsattes "Arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala 
yrkesutbildningen" (ÖGY). Betänkandet "En treårig yrkesutbildning" (SOU 
1986:2 ocb 3) var underlag för regeringens förslag om "Utveckling av 
yrkesutbildningen i gymnasieskolan" (Prop. 1987/88:102).
^ Hämtat ur Göran Ammans & Ulf Torpers sammanfattning till fallstudie
rapport: Enhetlighet och mångfald”, 1989 (s 7).
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"skrivbordsmässigt" för att det skall gå att dra några bestämda slutsatser 
för reella skolsituationer.18

Sedan en tid tillbaka finns propåer om att skolstyrelserna skall utarbeta 
kommunala skolplaner och att varje gymnasieskola skall utforma sin 
lokala arbetsplan. Många skolor tycks inte ha hunnit särskilt långt ännu 
vad gäller att få fram "verkningsfulla" planer. Skolledare brottas bl a med 
problemet att transformera vida målformuleringar till att gälla egen 
skolpolicy och att få lärare att känna ett något större engagemang för 
uppgiften.19

I allmänna måldokument förordas den för alla elever goda 
gymnasieskolan - en skola präglat av jämlikhet, jämställdhet och positiv 
personlig hetsutveckling, av ett stort elevinflytande över undervisning 
och med elevaktiva arbetssätt, av en god elevvård där elever med 
svårigheter av olika slag får den hjälp de behöver. Samtidigt 
rapporteras det från fältet om hur sociala, köns- och betygsmässiga 
skillnader envist följer skolans linjeuppdelningar, om att eleverna tycker 
sig ha föga att säga till om och att många upplever skolan som ett 
nödvändigt ont snarare än som stimulerande. En utåt sett enhetlig skola 
visar sig innehålla ett stort mått av uppsplittring och isolering. 
Integreringen mellan studie- och yrkesinriktade utbildningar stannar ofta 
vid att vara lokalmässig. Lärarsamarbetet sker i huvudsak inom ämnes
grupper och tydliga gränser går mellan skolledare och lärare och 
mellan lärare och elever. Tröttheten inför och missnöjet med flera 
uppifrån kommande ändringsförslag är påtaglig. Ett utbrett misstroende 
mot skolans beslutsfattare rapporteras bland lärarna.20

Ändå torde det knappast vara 'den goda viljan’ som saknas bland 
skolpersonal och elever vad gäller att försöka förändra skolan till det 
bättre. Att det femåriga lokala utvecklingsförsöket kanske inte tillmäts 
något större värde av beslutsfattare på central nivå motsäger inte att det 
är i den egna gymnasieskolan som den stora utvecklingspotentialen

18 Se intervjun med prof. U. P. Lundgren i Fackläraren, 1989 (?)/90 (?).
19 Se t ex Frykholm, C-U. & Lundberg, K-G: "Regionrapport norr - Försöks- och 
utvecklingsarbetet i Norrbotten och Västerbotten, 1988/89.
20 Lägesbeskrivningarna härrör från de i not 13 nämnda fallstudierapporterna 
och från SIFO-undersökningen "Att vara lärare i gymnasieskolan" (1989).
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finns och måste tas tillvara om menliga stabiliteter skall kunna "ruckas". 
Men förändringar kommer inte av sig själva. Umeåmodellen kan utgöra 
en motor och en samlande drivkraft i ett sådant förändringsarbete. En 
lokal arbetsplan fås på köpet, en plan som blir väl förankrad genom att 
den formas nerifrån - upp och inifrån - ut i stället för tvärtom.

Låt mig med det övergå till att konkret beskriva hur strategin för 
utvärdering och lokal utveckling kan genomföras i dess olika faser.

2. Hur komma igång?

- Starta med att utse någon eller några som ansvarar för utvärderingen. 
Den eller de som får detta huvudansvar har i uppgift "att leda och 
fördela arbetet", vilket bl a innebär att vara skolans kontaktperson, att 
ordna sammankomster, att se till att information kring basfakta 
sammanställs och att organisera kollegiebedömningen. Viktigt är att den 
eller de som utses ges rimliga villkor för att kunna ägna arbetet den tid 
och kraft som behövs. En studierektor och/eller en intresserad och 
administrativt skicklig lärare ligger nära till hands. Skolans lokala 
utvärderare är en annan person som torde vara väl lämpad för 
uppgiften.

- Informera alla i skolan som berörs om vad utvärderingen syftar till och 
innebär. Motivera noga vilka skälen är till att genomföra en utvärdering 
av detta slag och klargör vad som förväntas av var och en. Om inte 

merparten anser det poängfullt med och ställer sig bakom utvärderingen 
är det självklart inte någon mening att genomdriva idén. Varför inte 
utnyttja en studiedag respektive ett par ttf-tillfällen till att informera 
skolpersonal och elever och till att ventilera frågan med dem? Detta PM 
kan då vara ett lämpligt material att utgå ifrån.

- Bestäm vad som skall utvärderas. Finns det några skäl till att avgränsa 
utvärderingen till att endast gälla vissa aspekter av skolverksamheten 
eller skall gymnasieskolan som sådan vara "objektet"? Om beslutet blir 
att vissa men inte alla linjer skall uppmärksammas, bör inte gränsen 
mellan de linjer som får ingå/ej ingå dras mellan studieförberedande 
och yrkesinriktade linjer (jfr s 28).
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- Gör upp en tidsplan, som är precis och som är realistisk. En 
utvärdering värd namnet görs inte på en dag, vilket vissa skolledare 
tycks tro. Det är inte heller bra om utvärderingsprocessen blir alltför 
utdragen i tid och arbetet blir för överambitiöst till sin uppläggning. En 
tidsram som upptar sammantaget en termin för självvärdering och 
kollegiebedömning är rimlig. Dvs efter högst tre månader skall 
självvärderingsrapporten kunna skickas till de utifrån kommande 
bedömarna. De bör ha rapporten i sin hand två veckor före sitt besök vid 
skolan. Ett par veckor efter besöket skall bedömarrapporten vara klar i 
preliminär form. Efter det att man på gymnasieskolan har avgett sina 
omedelbara reaktioner härpå görs rapporten helt klar inom cirka en 
vecka. Under terminens sista vecka (eller varför inte på de dagar som 
tjänstebelagts under ferietid?) tar man på skolan ställning till de råd och 
förslag till åtgärder som framförts. Man bestämmer sig för vissa mål och 
handlingslinjer. Samtidigt slår man fast när den uppföljande 
utvärderingen skall ske. (Cirka tre år torde vara ett minimum för ett mer 
rejält förbättringsarbete9.

- Bestäm hur självvärderingen skall genomföras. Det är förstås viktigt att 
de berörda, reellt medverkar och gör sina röster hörda. Det behöver inte 
innebära att var och en ger sitt svar på varje fråga, det må vara enskilt 
eller i grupp. Vissa beskrivningar och analyser kan förberedas av 
den/de utvärdering sansvariga eller av andra. Sådana utkast kan sedan 
delges en större krets. Andra frågor kan dock först behöva besvaras av 
alla, något som kan ske vid ämnes-, linjekonferenser eller inom olika 
intressegrupper. Klokt är att inte ta upp människors dyra tid i onödan - 
en hel del av den efterlysta informationen finns säkert redan, även om 
den inte förut systematiskt har sammanställts och utnyttjats. En viktig 
fråga att ta ställning till rör elevmedverkan. Skall eleverna delta (vilket 
jag anser) och i så fall i vilken omfattning och hur?

- Fastställ självvärderingsrapportens omfång och uppläggning. Det kan 
vara bra att ganska snart slå fast hur man tänker sig utformningen av 
rapporten. Min rekommendation är att inte heller i det här avseendet 
vara överambitiös. En rapport på högst cirka 25 sidor är säkert fullt 
tillräckligt. Så många fler sidor vill nog inte bedömarna ha i sin hand. 
Man skapar klarhet och sparar tid genom att tidigt bestämma vilken
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disposition rapporten skall ha. Skall den/de utvärderingsansvariga hålla 
i pennan?

- Vilka bedömare som skall anlitas är en fråga som bör få sitt svar relativt 
snart. Vilken typ av bedömare vill man ha? (Enbart gymnasielärare från 
andra skolor eller också andra kollegor? Någon utifrån kommande 
elevrepresentant? En bedömare från avnämarsidan (från högskolan 
och/eller från yrkeslivet)?). Hur många bedömare skall anlitas? (I det 
tidigare har jag förordat tre, och allra högst, fem bedömare). Vilka 
personer föreslås? Tänk också på att välja en reserv för varje 
bedömare, om den först valda inte kan ställa upp. Så snart 
bedömarlistan är klar är det lämpligt att höra sig för med de tilltänkta och 
samtidigt boka in tid för bedömarbesöket.

3. Fakta om gymnasieskolan

Inför självvärderingen kan vissa uppgifter behöva sammanställas som 
kortfattat och översiktligt beskriver den faktiska situationen vid skolan, 
uppgifter som i en eller annan form också kan ingå i eller bifogas till 
självrapporten. Sådana faktauppgifter kan t ex gälla:

a) personal: antal anställda/tjänstekategorier, anställningstid, ålders-, 
könsfördelning...

b) elever: fördelning av elever på olika linjer map kön, betyg, "särskilda 
svårigheter", social bakgrund; antal linjebyten och studieavbrott (under 
de senaste tre åren); "tillvaro" efter avsluade gymnasiestudier (fortsatta 
studier, arbete, arbetslöshet)...

c) utbildningsverksamhet: utbud och omfattning i fr o m studiealternativ, 
pågående utvecklingsprojekt, utbildning i samverkan med andra 
'skolformer' eller med näringsliv, resultat från 'kursvärderingar'...

d) uttrvckt målsättning eller formulerad policy: förekomst av 
måldokument för verksamheten (bl a lokal arbetsplan), dokument som 

anger personalpolicy, föreskrifter/policy för eleverna...
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e) ekonomi: aktuell budget i stora drag, gjorda prioriteringar (speciella 
satsningar/neddragningar), årskostnad per elev och linje...

f) administration/service: skolledning, arbetsorganisation, besluts
ordning, olika slag av service till skolpersonal och till elever.

Om information av den typ som föreslås i exemplen a-f finns tillgänglig i 
komprimerad form underlättas självvärderingen, då styrkor/positiva 
särdrag och svagheter/problem skall belysas. I de fall man inte har 
tillgång till faktauppgifter om sådant som bedöms vara väsentligt kan 
man vid självvärderingen uttala sin uppfattning om hur förhållandena 
ser ut. Flera av de aspekter som här har berörts återkommer nämligen 
bland de frågor som följer.

4. Sfälvvärderingen: Förslag till frågor att ställa sia. Nedan ges ett antal 
frågor som exempel på sådant som kan vara värt att kritiskt reflektera 
över och ta med i självrapporten. Igen vill jag betona att det inte är tänkt 
att alla dessa frågor behöver besvaras. Det är sannolikt också så att 
vissa aspekter som är särskilt intressanta för gymnasieskolan i fråga inte 
täcks av de frågeexempel som ges. Självklart skall då sådana aspekter 
tas med.

a) Gymnasieskolan i sitt vidare sammanhang fvttre förutsättningar)

- Återspeglas den sociala hierarkin och de könsmässiga mönstren i 

gymnasieskolan - i så fall hur och i vilken mån är detta möjligt att ändra 

på?

- Hur har gymnasieskolan förändrats i och med att den successivt har 
omvandlats till "en skola för alla"?

- Vilka yttre ramar och regler är mest styrande för gymnasieskolan av i 
dag? Är det några som borde ’luckras upp' eller tas bort?



M

- Vilka av de f n centralt fattade besluten om gymnasieskolan kan och 
bör decentraliseras?

- Är den organisatoriska ram som "omspänner" gymnasieskolan tillfyllest 

(departement, skolöverstyrelse, länsskolnämnd, skolstyrelse)?

- Har arbetslivets företrädare f n ett inflytande över gymnasieskolans 
undervisning som är lagom stort? Är ÖGY-förslaget om arbetsplats- 
förlagd utbildning positivt/negativt härvidlag?

- Har gymnasieskolan ett utbud och en omfattning av utbildning som är 
optimalt (sett till situationen i högskolan, på arbetsmarknaden, på skol- 
orten etc)?

- Påverkar aktuella reformförslag (bl a om ändrad linjestruktur, om 
treårig yrkesinriktad utbildning) gymnasieskolan på ett positivt/ negativt 
sätt?

b) Gymnasieskolans interna förutsättningar

- Är antalet sökande till olika linjer tillräckligt stort och har de som 

antagits önskade "egenskaper"?

- Bedriver eleverna sina studier under gynnsamma villkor? 
(pendelavstånd/situationen för inackorderade elever, tillgång till goda 
läromedel, måltider etc).

- Tillämpas en god personalpolicy? (Är de som anställts väl 
kvalificerade? Är arbetsfördelningen väl avvägd? Är arbetsglädje, 

engagemang och kreativitet utmärkande? Ordnas och tillvaratas 
möjligheter till professionell utveckling?)

- Finns det en lokal arbetsplan som alla känner till och ställer sig 
bakom?

- Finns djupgående skillnader i synsätt vad gäller undervisning och 
inlärning mellan och inom grupper på skolan?
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- Har möjligheter till samarbete över linje- och ämnesgränser ordnats 
och tillvaratagits? Vilken typ och grad av integrering har eftersträvats?

- Är intresset för olika slag av utvecklingsarbete stort och allomfattande 

inom skolan?

- Har organisationen av skolverksamheten funnit goda former med en 
fungerande skolledning och vad gäller planering och medinflytande?

- Ar situationen i fråga om lokaler och utrustning sådan att den 
försvårare/underlättar verksamheten? Utnyttjas "det befintliga" på bästa 
sätt?

- Får elever och lärare den service i olika avseenden som de anser sig 
behöva?

c) Utbildningsprocessen

- I vilken mån beaktas olika elevers förkunskaper och erfarenheter i 
undervisningen? (Eventuella skillnader mellan linjer och ämnen?).

- Är innehållet i olika ämnen/linjer väl integrerat?

- Behandlas övergripande kunskapsområden (t ex miljö-, överlevnads-, 
freds-, jämställdhetsfrågor etc) på ett tillfredsställande sätt?

- Är avvägningen mellan teoretiskt innehåll och praktiska inslag den 

bästa tänkbara på olika linjer?

- Motsvarar läromedlen krav på att vara aktuella, goda och relevanta? 
Får eleverna använda dem enligt vedertagna studietekniska råd?

- Är avvägningen mellan lärarledd undervisning och självstudier den 

bästa? Har elever vid olika linjer en rimlig arbetsdag?.
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- Varieras undervisningsformerna så att de så bra som möjligt gynnar 
inlärning, bearbetning och tillämpning av kunskaper?
- Får de elever som så behöver extra stöd och hjälp?

- Examineras eleverna på ett varierande och tillfredsställande sätt? Är 
antalet skriftliga prov lagom stort på olika linjer? Utnyttjas resultaten för 
att identifiera inlärningsproblem och för att ändra på undervisningen?

- Hur är det sociala klimatet? Vad görs för att eleverna och skol
personalen skall trivas och känna samhörighet?

- Inhämtas elevsynpunkter på undervisningens innehåll och upp
läggning på ett systematiskt sätt? Hur tas i så fall sådana synpunkter 
tillvara?

d) Utbildninasresultat

(Vissa av frågeförslagen under denna rubrik rör bara eleverna, medan 
andra gäller både skolpersonal och elever).

- Hur förhåller sig erhållna kunskapsresultat till vad som förväntats? Står 
sig dessa resultat väl jämfört med motsvarande gymnasieskolor i riket?

- Hur kan eventuella uttryck för trivsel/vantrivsel förstås?

- Bidrar gymnasiestudierna till förändrade attityder och värderingar i 
önskad eller icke önskad riktning?

- Har lärare och övrig skolpersonal med tiden blivit mer positiva eller 
mer negativa (egna yrkesrollen, syn på elevunderlaget etc)?

- Har studier/arbete i gymnasieskolan visat sig ha några kort- eller 
långsiktiga effekter som är överraskande?



37

- Hur kan ”resultatbrister" av olika slag förklaras? Vad kännetecknar de 
som betraktas/betraktar sig som "lyckade"/ "misslyckade"?

- Är resultaten begripliga sett gentemot vilka förutsättningar som gällt 

och vilket undervisningsförloppet har varit?

e) Sammanfattande värdering och åtgärdsförslag

På basis av den analys som gjorts av hur skolans förutsättningar, 
process och resultat ser ut och förhåller sig till varandra (a-d) skisseras 
en handlingsplan för de närmaste (tre-fem) åren:

- Gör en kort, sammanfattande (kvalitets)bedömning.

- Lyft fram skolans positiva inslag och starka sidor, som bedöms värda 
att satsa på och vidareutveckla.

- Ange de problem och svagheter som framstår som angelägna att lösa.

- Föreslå och prioritera åtgärder som uppfattas vara väsentliga att vidta 
för att ytterligare förbättra utbildningen.

fj Siälwärderinasrapporten

Som tidigare påpekats bör antalet sidor i rapporten hållas nere (högst 
ca 25 sidor). Med ambitionen att förmedla en så god helhetsbild som 
möjligt torde löpande text vara att föredra framför en skrivning där svar 
på enstaka frågor staplas på varandra. Vissa sammanställningar av 
viktiga fatauppgifter kan, som nämnts, ingå i en rapportbilaga.
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5. Kollegornas utvärdering

De utsedda bedömarna förutsätts ha fått självvärderingsrapporten i god 
tid, eventuell tilläggsinformation som efterfrågats och vara väl pålästa 
inför sitt besök. I samråd med den utvärderingsansvarige har ett 
ungefärligt schema lagts upp för de 2-3 dagar som besöket varar. Ett 
inledande respektive ett avslutande sammanträde för bedö marg ruppen 
behövs: för att diskutera fram dels vilka områden och aspekter som 
särskilt skall uppmärksammas och dels vilka huvudintryck besöket givit 
och vilka åtgärder som förefaller uppenbara att föreslå.

a) Val av kriterier

Det står bedömarna fritt att välja de kriterier som de finner vara mest 
lämpliga att utgå ifrån. De bör dock försöka att klä sina idéer om vad god 
utbildning är i ord och att definiera vilka områden/aspekter som de 
uppfattar vara mest väsentliga att beakta i sin kvalitetsbedömning. M a o 
bör de åtminstone i grova drag, formulera sin referensram för 
utvärderingsobjekt i fråga (jfr s 13).

Även om det är upp till bedömarna att bestämma kvalitetsaspekter, kan 

det vara till hjälp att snegla på vad andra kommit fram till. T ex har en 
mångårig erfarenhet pekat ut följande aspekter: hur beslutsfattandet 
fungerar, grad av innovation och utveckling, planering sett i förhållande 
till resurser, vilken uppmärksamhet man fäster vid inlärningskvaliteten 
hos eleverna, professionell utveckling bland lärarna, tillgång på service 
av olika slag, uppnådd utbildningsstandard samt formulering av policy i 
fråga om vissa nyckelfrågor.

I de amerikanska bedömarsystem som jag sett i bruk växlar 
preciseringen i de områden som pekas ut, från att vara mycket allmänt 
hållna till att definieras via specifika frågor. I det följande söker jag hitta 
en mellannivå: att ge vissa uppslag och ledtrådar i form av ett antal 
breda frågor som anknyter både till självvärderingen och till de kriterier
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som erfarenhetsmässigt visat sig vara avgörande för utbildnings
kvaliteten.

Det må samtidigt stå gymnasieskolan fritt att i sin självvärderingsrapport 
föra fram vissa frågor som man särskilt önskar att bedömarna skall ta 
ställning till.

b) Förslag till frågor vid kriterieval och bedömning

- Görs det tillräckligt för att föra ut information uppåt i skolhierarkin och 
utåt i samhället om hur den faktiska situationen är i gymnasieskolan i 
syfte att förbättra dess villkor?

- Utnyttjas det handlingsutrymme som finns inom skolan till att skapa en 
för alla bättre skola?

- Är samverkan och utbytet med ifrågavarande grundskolor och 

högskolor och med avnämare och övriga intressenter optimalt?

- Har gymnasieskolan en genomtänkt och väl fungerande policy vad 
gäller dels anställning och utveckling av personal och dels 
utbildningens utbud och inriktning?

- Kännetecknas verksamheten av att vara väl motiverad, organiserad 
och planerad? Fungerar skolledningen bra och är medinflytandet från 
övrig personal och från elev- och föräldrahåll stort nog?

- Är det sociala klimatet på skolan positivt för eleverna såväl som för 

skolpersonalen?

- Är de resurser som står till buds (ekonomiska, personella och fysiska 

dvs lokaler och utrustning) väl avpassade och väl utnyttjade?

- Är tillgången på service av olika slag till elever och till skolpersonal 
tillfyllest?
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- Uppfyller utbildningsinnehållet på linjerna krav på samordning mellan 
linjer och ämnen, på avvägning mellan teori och praktik och mellan 
överblick och fördjupning? Ger utbildningen kunskaper också inom 
övergripande problemområden (t ex överlevnads-, freds-, jämlikhets- 
och jämställdhetsfrågor)?

- Är utbildningen inom de olika linjerna så upplagd att balansen mellan 

olika undervisningsformer och mellan lärarledd undervisning och 
självstudier är god?

- Är omfattningen av prov rimlig vid linjerna och tilldelas proven också 

en pedagogisk funktion?

- Vittnar de olika slag av resultat som nås om god kvalitet?

- Följs olika resullat kontinuerligt upp? Får eleverna det stöd och den 
vägledning som de behöver?

- Är gymnasieskolans egen kvalitetsbedömning "riktig" och är den 

handlingsinriktning som man förordar den bästa?

c) Sammanfattande bedömning och åtaärdsförslag

På basis av den analys som gjorts sammanfattar bedömargruppen (i 
punktform) sina värderande slutsatser och rekommendationer. Önskvärt 
är att de råd som ges och de åtgärder som föreslås är konkreta. Om 
sådana åtgärder rekommenderas som ligger utanför gymnasieskolans 
eget handlingsutrymme bör det framgå vilken beslutsinstans som berörs 
och hur man på skolan kan agera för att påverka denna.

d) Bedömarrapporten

Uppgiften är att skriva en gemensam rapport, undertecknad av samtliga 
bedömare. Om bedömarna inte till alla delar kan enas vad gäller 
kriterieval, bedömning eller åtgärdsförslag bör det framgå vari 
meningsskiljaktigheterna består.
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Det är en fördel om rapporten inte tillåts bli alltför omfångsrik (maximalt 
ca 20 sidor).

Så snart som en första version finns utskriven, skall den preliminära 
rapporten skickas till skolan, som har att omgående reagera på 
eventuella informationsbrister eller missförstånd. Sedan nödvändiga 
korrigeringar gjorts levereras bedömarrapporten i slutgiltigt skick.

6. Uppföljningen

Redan initialt är alla inställda på att utvärderingen kommer att följas upp 
efter 3-5 år och då helst av samma externa bedömare som anlitas vid 
första tillfället.

Både vid den upprepade självvärderingen och kollegiebedömningen 
utnyttjas självfallet de tidigare rapporterna. De rutiner och de exempel 
som förut givits på frågor att ställa sig är giltiga även vid uppföljningen.

Siktet är emellertid nu inställt på att granska vad som hänt under den 
mellanliggande perioden:

- I vilken mån har de råd och åtgärder som föreslagits anammats och 
realiserats?

- I vilka avseenden har gymnasieskolans förutsättningar, dess process 
och resultat förbättrats?

- Har förändringarna inneburit några icke förutsedda, negativa effekter 
och hur kan dessa i så fall avhjälpas?

- Vilken handlingsinriktning är den bästa för gymnasieskolan för därpå 
följande 3-5 års intervall?

För både självvärdering och kollegiebedömning gäller att det sannolikt 
är mindre arbetskrävande att nu komma fram med respektive rapport 
jämfört med vid första tillfället. För såväl "självvärderare" som bedömare 
torde också gälla att uppföljningen upplevs som spännande och



intressant: Har man tillsammans kunnat bidra till att förbättra 
gymnasieskolans utbildningskvalitet via den ömsesidiga utvärderings- 
och utvecklingsprocessen?



43

VII. Exempel tre; Utbildningen inom arundskollärarlinfen

Då jag utformar föreliggande utvärderingsexempel görs detta framför allt 
med tanke på den utbildning till s k tidigarelärare som bedrivs med 
utbildningsplanen från 1988-05-31 som utgångspunkt. Linjen är m a o 
relativt nystartad och inga studerande har i skrivande stund slutfört sin 
utbildning.

1. Nåarareflexioner krina målskrivninaar och vissa andra förutsättningar

Vissa centralt formulerade mål och riktlinjer finns angivna för grund- 
skollärarlinjen, men samtidigt ges rätt stort utrymme till att lokalt utforma 
sina egna innehållsliga och organisatoriska lösningar. Med de skilda 
villkor som gäller för utbildningen på olika orter kan den antas skilja sig 
väsentligt från en ort till en annan. Ändå förutsätts att landets lärarutbild

ning håller jämn kvalitet, att den uppfyller krav på likvärdighet. Ett 
intressant spänningsförhållande råder alltså mellan å ena sidan 
önskemål om profilering och å andra sidan krav på likvärdighet.

Ett annat spänningsförhållande är förknippat med de skilda traditioner 
som präglat utbildningarna till klass- respektive till ämneslärare, men 
vilka nu är tänkta att upplösas och smältas samman. Den kunskap som 
förmedlas och inhämtas avses återspegla en lämplig avvägning mellan 
erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap, i utbildningsplanen uttryckt 
så att "Den skall bygga på vetenskaplig grund, ett vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet”. För utbildningen till 
tidigarelärare gäller det således att söka frigöra sig från "ämneslärar- 
traditionen". Syftet är s a s att förena det bästa från båda håll. Om och i 
så fall hur detta låter sig göras, om motsättningarna löses upp på ett för 
den nya linjen fruktbart sätt, är en öppen fråga.

En tredje aspekt, som delvis hänger samman med ambitionen om en 
harmonisk traditionsförändring, rör propåerna om att samordna de fyra 
huvuddelarna ämnesstudier, pedagogik, metodik och praktik till en 
helhet. Integration är alltså en bärande tanke för utbildningen, en tanke 
som är lätt att ställa sig bakom, men som är svår att realisera. Sedan 
länge har viss spänning rått mellan företrädare för de fyra innehålls-
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delarna. Att t ex ersätta ämnesteoretikernas undervisningsmönster med 
ett som bygger på samordning med pedagogik och praktik och som 
inrymmer didaktik sker knappast utan svårigheter. Integrationsproblemen 
blir sannolikt ännu "knepigare” vid sådana högskolor där universitets
institutioner antas medverka i stor omfattning. Vilken typ och vilken grad 
av integrering som kännetecknar grundskollärarlinjen ifråga och 
huruvida resultatet blir en tänkt helhet eller fragmenterade delar om än i 
nya skepnader är en intressant fråga.

Stora krav och höga förväntningar ställs på de blivande lärarna både 
vad gäller viktiga kunskaper och riktiga värderingar (se s 3 och framåt i 
utbildningsplanen). Den kamp om utrymmet, som sedan länge pågått, 
tilltar troligen i styrka i takt med att alltfler kunskapsområden betonas som 
nödvändiga i en utbildning av lärare. Lärarutbildarna värnar kanske än 
mer om vad de uppfattar som sitt "revir". I det att (ämnes)specifika och 
övergripande kunskapsområden ställs sida vid sida riskerar de senare 
att få "stryka på foten". Få eller ingen ser måhända frågor om överlevnad, 
om fred, om miljö, om hälsa, om jämställdhet som sina. Hur kunskaps
innehåll väljs ut, prioriteras och behandlas i utbildningen är självfallet 
viktigt sett till vilken behållning de studerande kan förväntas få.

Att de uttryckta intentionerna för den nya grundskollärarlinjen är både 
vittomspännande och högt ställda råder det nog ingen oenighet om. Det 
ligger också i målskrivningarnas natur att just uttrycka vartåt man skall 
sträva. Samtidigt måste de förstås kännetecknas av åtminstone ett visst 
mått av realism för att verka inspirerande och inte förlamande. Inbyggt i 
de intentioner som formulerats finns antaganden om att vissa 
grundförutsättningar är uppfyllda. Jag skall här nöja mig med att 
kommentera ett sådant antagande, nämligen det om att välkvalificerade 
studerande finns att utbilda i stipulerat antal. Som bekant gäller inte 
denna basala förutsättning. Svårigheterna att rekrytera studerande är 
minst sagt besvärande. Detta har sannolikt inte bara med ändrade 
antagningsregler att göra. Utbildningens attraktionskraft beror också på 
konkurrensen från andra utbildningar. Den skoldebatt som förts på 
senare tid kring läraryrkets vedermödor har säkert också spelat en roll 
härvidlag. Det är ännu ovisst om ett förbättrat löneläge bidrar till att öka 
tillströmningen av studerande till grundskollärarlinjen.
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De lärarutbildningar som såg sig utpekade i den för några år sedan förda 
diskussionen om att minska antalet lärarutbildningsanstalter är troligen 
också mer utsatta i en situation med svikande rekryteringsunderlag. På 
gott och på ont. Till det positiva hör att dessa lärarutbildningar, mer än 
övriga, torde ha ansträngt sig och anstränger sig att forma en så bra 
grundskollärarlinje som möjligt. Till det vanskliga hör att man kan lockas 
att välja pedagogiska lösningar på problem som inte i första hand är 
pedagogiska utan strukturella. Så kan exempelvis en organisatorisk form 
som distansutbildning eller decentraliserad utbildning vara resultatet av 
en nödvändig överlevnadsstrategi snarare än av en önskad utbildnings- 
modell. Därmed inte sagt att organisationsformen inte har sina för
tjänster.

Det jag vill framhålla är, att det är viktigt att göra klart för sig i vilken mån 
de tänkta förutsättningarna avviker från de faktiskt gällande, om och i så 
fall hur sådana avvikelser har kompenserats och vilka effekter detta för 
med sig. Vilka positiva effekter har t ex distans- eller decentraliserad 
utbildning utöver att fylla studerandeplatser? Är de positiva effekterna av 
sådan art att sådana utbildningsformer är berättigade även vid ett mycket 
gynnsamt rekryteringsläge?

Skälet till att jag redovisar funderingar som dessa kring vissa mål och 
förutsättningar för linjen i fråga är att jag vill ge några exempel på 
aspekter som jag ser som viktiga att beakta i detta sammanhang. Det 
resonemang som förts här har också inspirerat till några av de frågor 
som jag föreslår skall ställas i utvärderingen.

Låt mig härmed övergå till att ge konkreta förslag till uppläggning och 
innehåll i utvärderingens olika faser.

2. Hur komma igång?

- Börja med att utse någon eller några som ansvarar för att hålla i utvär
deringen. I detta ansvar ligger att "leda och fördela arbetet", vilket bl a 
innebär att stå som kontaktperson, ordna sammankomster, se till att 
adekvat information om linjen sammanställs och att organisera kollegie- 
bedömningen. Efter det fleråriga planeringsarbete som pågått torde det
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inte vara svårt att välja lämplig person för uppgiften. Den (eller de) som 
utses bör ges rimliga förutsättningar för att genomföra förväntat arbete.

- Informera alla som är knutna till linjeutbildningen om den lokala utvär
dering som skall genomföras, så att samtliga känner till syfte och 
uppläggning och vet vad som förväntas av var och en. Vad denna lokala 
utvärdering ger, som ev. andra utvärderingar (t ex löpande kursvär
deringar som studerande utför, s k expertutvärdering finansierad från 
centralt håll) inte kan bidra med, måste klarläggas. Föreliggande PM kan 
vara ett lämpligt utgångsmaterial då information ges.

- Bestäm vad som skall utvärderas. Även om grundskollärarlinjen 

avseende tidigarelärare är det givna objektet är det på sin plats att 
fastslå t ex om vissa terminskurser och/eller vissa utbildningsalternativ 
särskilt skall uppmärksammas.

- Fastställ en precis och realistisk tidsplan för utvärderingen. Utan en 
sådan plan riskerar självvärderingen att bli alltför ambitiös och 
tidskrävande. En tidsram på sammanlagt en termin för självvärdering och 
kollegiebedömning kan rekommenderas. Dvs efter två-tre månader skall 
självvärderingsrapporten vara klar och skickas till de utifrån kommande 
bedömarna så att de har den två veckor innan de gör sitt besök. Senast 
två veckor efter besöket bör den preliminära bedömarrapporten vara 
skriven. Efter att ha fått ta del av de omedelbara reaktionerna har 
bedömarna ytterligare någon vecka på sig att göra rapporten klar. Inför 
nästa terminsstart tar de berörda vid linjen ställning till de råd och 
åtgärdsförslag som framförts. Mål och handlingslinjer bestäms. Tidpunkt 
för den uppföljande utvärderingen fastställs. (Cirka tre år torde behövas 
för att en mer djupgående utveckling skall hinna äga rum).

- Bestäm hur självvärderingen skall genomföras. En uppläggning där 
vissa beskrivningar och analyser av utbildningsverksamheten har 
förberetts och skrivits ut är att rekommendera. Den/de utvärderings- 
ansvariga eller andra som utses levererar utkast. Dessa kan sedan 
diskuteras i storgrupp eller i mindre grupper innan de sammanställs i 
rapportform. Mycket av det underlag som behövs torde redan finnas 
tillgängligt eller annars vara lätt att införskaffa och/eller att uppdatera i



47

och med det reformarbete som bedrivits. En fråga att ta ställning till är om 
och hur de studerande skall delta i självvärderingen.

- Fastställ självvärderingsrapportens omfång och uppläggning. På 
samma sätt som för självvärderingen kan det vara bra att fastställa ramen 
för rapportomfång för att hålla ambitionerna på rimlig nivå. Rapporten bör 
maximalt innehålla cirka 25 sidor, inte minst med tanke på bedömarna. 
Dess disposition bör tidigt bestämmas. Lämpligt kan vara att samla vissa 
faktauppgifter som t ex tabeller i en bilaga.

- Val av bedömare behöver diskuteras relativt omgående. Vilken typ av 
bedömare skall anlitas? (Enbart lärarutbildare eller också andra? 
Lärarutbildare både från en "storhögskola" på en universitetsort och från 
en "småhögskola"? Någon studerande?). Övervägas bör om man kan 

träffa avtal om bedömarutbyte med en annan lärarutbildning. Hur många 
bedömare? (Som förut sagts är en grupp på tre lämplig på många sätt. 
Fler än fem bedömare är i vart fall inte att rekommendera). Vilka 
personer föreslås? Diskutera noga igenom namnförslagen och tänk på 
att sätta upp två reservnamn per person. Så snart bedömarlistan gjorts 
upp bör de tilltänkta omgående tillfrågas. Samtidigt bokas tid för 
bedömarbesöket.

3._Fakta som rör prundskollärarlinjen

Inför självvärderingen kan vissa uppgifter behöva sammanställas, som 
kortfattat och översiktligt beskriver den faktiska situationen för linjeutbild
ningen, uppgifter som i en eller annan form också ingår i självrapporten. 
Sådana faktauppgifter kan t ex gälla:

a) personal: antal anställda/tjänstekategorier, anställningstid, utbild
ningsnivå, åldersfördelning, kön...

b) studerande: utbildningsbakgrund, ålder, kön...

c) linjeutbildninq/forskninasaktiviteter: utbud, inriktning, omfattning (t ex 
antal studerande/utbildningsplatser), "resultat" frän bl a kursvärderingar...
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d) uttryckt målsättning eller formulerad policy: förekomst av dokument 
som avser linjeutbildningen (bl a lokal kursplan) och/eller personal...

e) ekonomi: aktuell budget i stora drag, externa medel (t ex avseende 
uppdragsutbildning)...

f) administration/service: arbetsorganisation och ledning, beslutsorgan, 
olika slag av service till personal och studerande...

Uppgifterna utifrån a-f är helt fokuserade mot grundskollärarlinjen i fråga. 
En kortfattad redovisning av annan verksamhet som bedrivs inom lärar
utbildningen kan vara på sin plats.

Om information enligt exemplen ovan finns att tillgå i komprimerad form 
är mycket vunnet vid självvärderingen, då styrkor/positiva särdrag och 
svagheter/problem skall belysas. I de fall viktiga faktauppgifter saknas får 
man vid självvärderingen tillfälle att uttala sin uppfattning om hur för
hållandena är. Flera aspekter som berörts återkommer nämligen bland 
de frågor som föreslås för självvärderingen.

4. Siälwärderinaen: Förslaa till fråaor att ställa sig

Ett antal frågor ges nedan som exempel på vad som kan vara värt att 
kritiskt reflektera över och beakta i självrapporten. Återigen vill jag 

betona att det inte är meningen att alla dessa frågor skall besvaras. 
Säkert är det också så att vissa, för grundskollärarlinjen särskilt 
intressanta aspekter inte täcks av frågeexemplen. Självfallet skall 
sådana aspekter tas med.

a. Utbildningen i sitt vidare sammanhang (yttre förutsättningar)

- Vilken betydelse tillmäts utbildningen ute i samhället (igår, idag, i 
morgon och i jämförelse med annan utbildning på motsvarande nivå)?

- Hur är/blir situationen på arbetsmarknaden för de som utbildas?
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- Uppfattas den reguljära linjeutbildningen med deras ev. varianter vara 
likvärdig den utbildning som ges på andra orter?

- Har grundskollärarlinjen den status som den förtjänar inom högskolan?

- Är den ev. profilering som givits linjen bekant i önskad grad ute i 
samhället och har "profilen" i så fall uppskattats?

- Är den forskningspolicy som drivs på central nivå och från högskolehåll 
tillfredsställande med hänsyn till grundskollärarlinjen?

- Är den organisatoriska ram (besluts- och ansvarsfördelning) som 
"omspänner" och berör linjeverksamheten tillfyllest?

- Har linjen önskad omfattning? Finns på nära håll ett tillräckligt utbud av 
andra utbildningar som "befruktar'Vskulle kunna "befrukta" grundskol
lärarlinjen?

b. Grundskollärarliniens interna förutsättningar

- Har försöken att rekrytera studerande till linjen varit goda och utfallit väl 
(antal, "egenskaper")?

- Bedriver de studerande sina studier under gynnsamma villkor?

- Tillämpas en god personalpolicy? (Är de som anställts väl 
kvalificerade? Är arbetsfördelningen väl avvägd? Är arbetsglädje, 
engagemang och kreativitet utmärkande? Ordnas och tillvaratas 
möjligheter till professionell utveckling?)

- Är motiven till linjens struktur, innehåll och eventuell profilering 
välgrundade? Vari består ev. skillnader i synen på utbildningen?

- Vilket/vilka skäl har varit tyngst vägande till att ge/inte ge linjeutbildning 
i någon alternativ distributionsform (distans-, decentraliserad utbild
ning)?
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- Vilka försök har gjorts att förena det bästa ur "folkskollärar"- respektive 
"ämneslärartraditionen"? Anknyts grundskollärarutbildningen ifråga till 
praktikerfarenheter och till forskning på nöjaktigt sätt?

- Vilken typ och grad av integrering mellan ämnesstudier, pedagogik, 
metodik och praktik har eftersträvats? Är uppslutningen bakom denna 
strävan total?

- Vilka ev. åtgärder har vidtagits för att garantera att övergripande 
kunskapsområden (jämställdhets-, överlevnads- miljöfrågor etc) 
ingående behandlas under utbildningen?

- Har organisationen av linjeutbildningen funnit goda former med 
fungerande arbetsledning, planering och medinflytande?

- Är situationen ifråga om lokaler och utrustning sådan att den 

försvårar/underlättar verksamheten? Utnyttjas "det befintliga" på bästa 
sätt?

- Får lärare och studerande den service i olika avseenden som de anser 
sig behöva?

c. Utbildningsprocessen

-1 vilken mån beaktas olika studerandes förkunskaper och erfarenheter i 
undervisningen?

- Är innehållet i olika delar/kurser väl integrerat?

- Behandlas övergripande kunskapsområden på tillfredsställande sätt?

- Återspeglas de olika kunskapstraditionerna i undervisningen på väl 

avvägt sätt?

- Genomsyrar ev. profileringstankar utbildningen såsom tänkt var?
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- Motsvarar kurslitteraturen krav på att vara aktuell och god, lagom till 
omfång och direkt relaterad till kursinnehåll?

- Är avvägningen mellan lärarledd undervisning och självstudier 
lämplig?

- Varierar undervisningsformerna så att de så bra som möjligt gynnar 
inlärning, bearbetning och tillämpning av kunskaper?

- Får de studerande som så behöver extra stöd och hjälp?

- Examineras de studerande på ett varierande och tillfredsställande sätt? 
Utnyttjas resultaten för att identifiera inlärningsproblem hos de 
studerande och för att revidera utbildningen?

- Hur är det sociala klimatet? Vad görs för att de studerande skall trivas 
och känna samhörighet?

- Inhämtas studerandesynpunkter på undervisningens innehåll och 
uppläggning på ett systematiskt sätt? Hur tas i så fall sådana synpunkter 
tillvara?

d. Utbildninasresultat

(Även om vissa av frågeförslagen nedan enbart rör utfall på 
studerandenivå berör andra frågor såväl personal som studerande).

- Hur förhåller sig erhållna kunskapsresultat till vad som förväntats? Står 
sig dessa resultat väl jämfört med motsvarande utbildningar på andra 
orter?

- Hur kan eventuella uttryck för trivsel/vantrivsel förstås?

- Har utbildningen bidragit till förändrade attityder och värderingar i 
önskad eller icke önskad riktning?

- Har några mer djupgående effekter kunnat konstateras?
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- Har de berörda med tiden blivit mer positiva eller mer negativa till nya 
grundskollärarlinjen?

- Har utbildningen visat sig ha några kort- eller långsiktiga effekter som 
varit överraskande?

- Hur kan "resultatbrister" av olika slag förklaras? Vad kännetecknar de 
som betraktas/betraktar sig som "lyckadeVmisslyckade"?

- Är resultaten begripliga sett gentemot linjeutbildningens förutsättningar 
och förlopp?

e) Sammanfattande värdering och åtaärdsförslag

På basis av den analys som gjorts av hur utbildningens förutsättningar, 
process och resultat ser ut och förhåller sig till varandra (a-d) skisseras 
en handlingsplan förde närmaste tre (till fem) åren:

- Gör en kort, sammanfattande (kvalitets)bedömning

- Lyft fram de positiva inslag och starka sidor som bedöms värda att satsa 
på och vidareutveckla

- Ange de problem och svagheter som framstår som angelägna att lösa 
och avhjälpa

- Föreslå och prioritera åtgärder som uppfattas vara väsentliga att vidta 
för att ytterligare förbättra utbildningen

f) Siälwärderinasrapporten

Som tidigare påpekats bör antalet sidor i rapporten hållas nere (högst ca 
25 sidor). Med ambitionen att förmedla en så god helhetsbild som möjligt 
torde löpande text vara att föredra framför en skrivning där svar på 
enstaka frågor staplas på varandra.
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Kursplan(er), litteraturlistor och ev. kursvärderingsresultat bifogas i en 
särskild "bunt". Vissa tablåer med viktiga faktauppgifter kan, som 
påpekats, ingå i en rapportbilaga.

5. Kollegornas utvärdering

De utsedda bedömarna förutsätts ha fått självvärderingsrapporten i god 
tid (s 16), eventuell tilläggsinformation som efterfrågats och vara väl 
pålästa inför sitt besök. I samråd med den utvärderingsansvarige har ett 
ungefärligt schema lagts upp för de 2-3 dagar som besöket varar. Ett 
inledande respektive ett avslutande sammanträde för bedömargruppen 
behövs: för att diskutera fram dels vilka områden och aspekter som 
särskilt skall uppmärksammas och dels vilka huvudintryck besöket givit 
och vilka åtgärder som förefaller uppenbara att föreslå.

a) Val av kriterier

Det står bedömarna fritt att välja de kriterier som de finner vara mest 
lämpliga att utgå ifrån. De bör dock försöka att klä sina idéer om vad god 
utbildning är i ord och att definiera vilka områden/aspekter som de 
uppfattar vara mest väsentliga att beakta i sin kvalitetsbedömning. M a o 
bör de åtminstone i grova drag, formulera sin referensram för 
utvärderingsobjektet i fråga (jfr si 13).

Även om det är upp till bedömarna att bestämma kvalitetsaspekter, kan 

det vara till hjälp att snegla på vad andra kommit fram till. T ex har en 
mångårig erfarenhet pekat ut följande åtta aspekter:

Hur beslutsfattandet fungerar, grad av innovation och utveckling, 
planering sett i förhållande till resurser, vilken uppmärksamhet man 
fäster vid inlärningskvaliteten hos de studerande, professionell 
utveckling bland lärarna, tillgång på service av olika slag, uppnådd 
kursstandard samt formulering av institutionspolicy i fråga om vissa 
nyckelfrågor.
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I de amerikanska bedömarsystem som jag sett i bruk växlar 
preciseringen i de områden som pekas ut, från att vara mycket allmänt 
hållna till att definieras via specifika frågor. I det följande söker jag hitta 
en mellannivå: att ge vissa uppslag och ledtrådar i form av ett antal 
breda frågor som anknyter både till självvärderingen och till de kriterier 
som erfarenhetsmässigt visat sig vara avgörande för utbildnings
kvaliteten.

Det må samtidigt stå "självvärderama" fritt att i rapporten föra fram vissa 
frågor som de önskar att bedömarna skall ta ställning till.

b) Förslag till fråaor vid kriterieval och bedömning

- Görs det tillräckligt för att hävda grundskollärarlinjens ställning i 
högskolevärlden och i samhället?

- Är samverkan och utbytet med andra högskoleinstitutioner och med 
(grund)skolan optimalt?

- Agerar man från utbildningens sida väl i fråga om rekrytering av 
studerande?

- Finns en genomtänkt och väl fungerande policy vad gäller dels 
anställning och utveckling av personal och dels utbildningens inriktning 
och uppläggning?

- Kännetecknas verksamheten av att vara väl motiverad, organiserad och 
planerad? Fungerar arbetsledningen bra och är medinflytandet stort 
nog?

- Är det sociala klimatet positivt för såväl personal som studerande?

- Är de resurser som står till buds väl utnyttjade och avpassade 
(ekonomiska, personella och fysiska (lokaler och utrustning)?

- Uppfyller utbildningsinnehållet krav på avvägning och samordning 
mellan ämnesteori, pedagogik, metodik och praktik? Ger utbildningen
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möjlighet till både överblick och fördjupning? Ger den kunskaper också 
inom övergripande områden (jämställdhets-, överlevnads- fredsfrågor 
etc)?

- Anknyts utbildningen till aktuell forskning och till de studerandes 
erfarenheter på lämpligt sätt?

- Är den ev. profilering som eftersträvas lyckad?

- Är utbildningen så upplagd att balansen mellan olika undervisnings

former är god (föreläsningar, seminarier, laborationer, praktik, fält- och 
specialarbeten)? Balansen mellan lärarledd undervisning och själv
studier?

- Vittnar de olika slag av utbildningsresultat som uppnås om god kvalitet? 
Hur förhåller sig standarden jämfört med utbildningar vid "småhögskolor" 
och vid "storhögskolor” på andra håll?

- Görs en kontinuerlig uppföljning av olika resultat? Får de studerande 
det stöd och den vägledning som de behöver?

- Är den egna kvalitetsbedömning som man gjort inom utbildningen 

"riktig" och är den handlingsinriktning som man förordar den bästa?

c) Sammanfattande bedömning och åtaärdsförslag

På basis av den analys som gjorts sammanfattar bedömargruppen (i 
punktform) sina värderande slutsatser och rekommendationer. Önskvärt 
är att de råd som ges och de åtgärder som föreslås är konkreta. Om 
sådana åtgärder rekommenderas som ligger utanför linjeutbildningens 
eget handlingsutrymme bör det framgå vilken beslutsinstans som berörs 
och hur man kan agera för att påverka denna.
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d) Bedömarrapporten

Uppgiften är att skriva en gemensam rapport, undertecknad av samtliga 
bedömare. Om bedömarna inte till alla delar kan enas vad gäller 
kriterieval, bedömning eller åtgärdsförslag bör det framgå vari menings- 
skiljaktigheterna består.

Det är en fördel om rapporten inte tillåts bli alltför omfångsrik (maximalt 
ca 20 sidor).

Så snart en första version finns utskriven, skall den preliminära 
rapporten skickas till de berörda, som har att omgående reagera på 
eventuella informationsbrister eller missförstånd. Sedan eventuella 
korrigeringar gjorts levereras bedömarrapporten i slutgiltigt skick.

6. Uppföljningen

Redan initialt är alla inställda på att utvärderingen kommer att följas upp 
efter ca tre år och då helst av samma externa bedömare som anlitats vid 
första tillfället.

Både vid den upprepade självvärderingen och kollegiebedömningen 
utnyttjas självfallet de tidigare rapporterna. De rutiner och de exempel 
som förut givits på frågor att ställa sig är giltiga även vid uppföljningen. 
Siktet är emellertid nu inställt på att granska vad som hänt under den 
mellanliggande perioden:

- I vilken mån har de råd och åtgärder som föreslagits anammats och 
realiserats?

- I vilka avseenden har utbildningens förutsättningar, dess process och 
resultat förbättrats?

- Har förändringarna inneburit några icke förutsedda, negativa effekter 
och hur kan dessa i så fall avhjälpas?
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- Vilken handlingsinriktning är den bästa för därpå följande 3(5)-års- 
intervall?

För både självvärdering och kollegiebedömning gäller att det sannolikt 
är mindre arbetskrävande att komma fram med respektive rapport jämfört 
med vid första tillfället. För såväl "själwärderare" som bedömare torde 
också gälla att uppföljningen upplevs som spännande och intressant: 
Har man tillsammans kunnat bidra till att förbättra utbildningens kvalitet 
via den ömsesidiga utvärderings- och utvecklingsprocess som man aktivt 
har tagit del i?
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