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FÖRORD 
Under 2002-03 har Skolverket genomfört den hittills största utvärderingen 
av svensk skola, den s.k. Nationella utvärderingen 2003 (NU-03). Denna 
rapport utgör slutrapporten av en metautvärdering av NU-03 som påbörjades 
i oktober 2005 och avslutades i november 2006. Uppdraget har finansierats 
av Skolverket och genomförts av en forskargrupp inom Mälardalens utvärde-
ringsakademi (MEA), som finns vid Mälardalens högskola. Ansvarig projekt-
ledare har varit professor Ove Karlsson Vestman. Deltagande forskare i pro-
jektet har varit fil.dr. Mehdi Sedigh, fil.dr. Niclas Månsson och fil.kand. Julia 
Jäder. 

Syftet med uppdraget är att belysa styrkor och svagheter med den natio-
nella utvärderingen, med fokus på NU-03. Uppmärksamheten riktas mot oli-
ka huvudmoment i arbetet med NU-03 för att kunna ge ett omdöme om ut-
värderingens styrkor och svagheter. För uppgiften har information insamlats 
dels från Skolverkets representanter och deltagande forskare, dels från ett 
urval av skolor som deltog i NU-03. Insamlingen av uppfattningar från Skol-
verkets representanter och deltagande forskare har gjorts genom intervjuer 
och enkäter. För denna del har Mehdi Sedigh ansvarat. Insamlingen av rekto-
rers, samordnares och lärares uppfattningar har gjorts med hjälp av enkäter. 
För denna del av undersökningen har Niclas Månsson och Julia Jäder ansva-
rat. De fallstudier som presenteras i rapporten är baserade på insamlade, be-
arbetade och analyserade resultat från Jäders pågående magisterarbete i pe-
dagogik. Utvärderargruppen har gemensamt ansvarat för analys och slutsat-
ser. 

Utvärderingsarbetet har genomförts i ett gott samarbete med Kristian 
Ramstedt och Eva Wirén på Skolverket. Ett stort tack riktas till er. Vi tackar 
också professor Evert Vedung och fil.dr. Eva Forsberg, Uppsala universitet för 
värdefulla synpunkter på tidigare versioner av vår rapport. Slutligen finns det 
också god anledning att rikta ett stort tack till Skolverkets representanter, 
forskare samt rektorer, samordnare och lärare som deltagit i denna metaut-
värdering, utan vilka uppdraget inte kunnat genomföras på ett framgångsrikt 
sätt. 

Eskilstuna, 2007 

Ove Karlsson Vestman  
Professor och forskningsledare vid Mälardalens utvärderingsakademi 
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SAMMANFATTNING 
Under 2002-03 genomförde Skolverket den hittills största utvärderingen av 
svensk skola, den s.k. Nationella utvärderingen 2003 (NU-03). Utvärdering-
en involverade ett stort antal forskare samt ca 200 skolor, 1 900 lärare och 
10 000 elever. Närmare tjugotalet rapporter har publicerats med resultatre-
dovisningar för olika ämnen och sammanfattningar av utvärderingen. Hösten 
2005 ville Skolverket att NU-03 skulle granskas för att försöka dra lärdomar 
av arbetet inför eventuella kommande nationella utvärderingar. Uppdraget 
att utvärdera NU-03 har genomförts av en forskargrupp inom forsknings-
miljön MEA – Mälardalens utvärderingsakademi vid Mälardalens högskola. 
Uppdraget var att belysa styrkor och svagheter med den nationella utvärde-
ringen. Metautvärdering av NU-03 påbörjades i oktober 2005 och avslutades 
i november 2006. I denna rapport riktas uppmärksamheten mot olika hu-
vudmoment i arbetet med NU-03 för att ge ett omdöme om utvärderingsmo-
dellens styrkor och svagheter. I metautvärderingen sätts också NU-03 i rela-
tion till den nationella utvärderingen 1992 (NU-92) för ett jämförande reso-
nemang om de båda utvärderingarnas upplägg eller design. 

Rapporten är uppdelad i sex kapitel. I kapitel 1 ges en kortare historisk 
överblick av de nationella utvärderingarna med avsikt att ge en bakgrund till 
utformning av och syfte med NU-03. I kapitel 2 formuleras metautvärdering-
ens syfte, innebörd och kriterier. För metautvärderingens genomförande 
formuleras frågor om den nationella utvärderingens meriter och värden samt 
hur utvärderingsmodellen kan utvecklas. I kapitel 3 redovisas metautvärde-
ringens metoder och material. 

Resultatet från metautvärderingen redovisas i kapitel 4 och 5. I kapitel 4 
redovisas synpunkter från utförarna av NU-03: ledamöter i Skolverkets pro-
jektgrupp, deltagare i forskargrupper som genomförde utvärderingen samt 
ledamöter i referensgruppen. I kapitel 5 tar vi upp vad olika deltagare vid sko-
lorna (rektorer, samordnare och lärare) anser om NU-03. Redovisningen be-
skriver hur respondenterna upplever och bedömer sina erfarenheter från ar-
betet med NU-03. I kapitel 6 görs en bedömning av utvärderingens meriter 
och värde genom att placera den i ett vidare socialteoretiskt och utbildningsfi-
losofiskt resonemang om samhällets roll för skolan och dess kunskaps-
produktion samt avslutas med en diskussion kring frågan om hur den natio-
nella utvärderingen kan utvecklas. 
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Vår bedömning 
Vår bedömning är att NU-03 som utvärdering hade en väl fungerande orga-
nisation med en stark central styrning. Det fanns dock en viss otydlighet i oli-
ka gruppers roller och uppgifter. Vi uppfattar att syftet med NU-03 var rele-
vant och relativt väl förankrat bland de forskare som utförde utvärderingen 
och även bland lokala medverkande. Att ge en bild av måluppfyllelse och att 
peka på behov av insatser är relevanta syften. Däremot är vi inte lika överty-
gade om att syftet att jämföra tillbaka till NU-92 är lika väl genomarbetat. 
NU-03 har genomförts med vedertagna forskningsmetoder och av kompe-
tenta utvärderare. Det talar för att de metoder som har tillämpats bör ha upp-
fyllt vetenskapliga krav. 

Forskarnas olika kompetenser har tagits tillvara i analysarbetet i NU-03. 
Samtidigt har Skolverket varit starkt styrande, inte minst genom att ge detal-
jerade riktlinjer om vilka teman som skulle beaktas i analysarbetet. Det sena-
re kan ha minskat forskarnas utrymme att utnyttja sina kunskaper fullt ut i 
utformningen av NU-03. Här slår kravet på upprepning av NU-92 igenom. 

Utförarna har en relativt positiv syn på resultatet av NU-03. På skolnivå 
har man en mer blandad och i många fall rätt kritisk syn på utfallet och åter-
kopplingen. Vi menar att skolornas kritik mot utvärderingen för att inte ge 
konkreta svar på deras frågor bör beaktas noga inför framtida utvärderingar. 
Informationen om NU-03 gav de lokala representanterna intrycket att utvär-
deringen skulle ge svar på vad man behövde utveckla, även om detta inte var 
något huvudsyfte i NU-03. Kritiken från skolorna visar att Skolverket bör 
vara tydligare om vilka kunskapsintressen som den nationella utvärderingen 
ska utlova att tillgodose. 

I vår analys av den nationella utvärderingens värde diskuterar vi kring den 
individrelaterade analysmodell som används i NU-03 där elevprestationer 
aggregeras till den generella elevgruppen. Därmed riskerar man att bortse 
från prestationernas beroende av skolans ramar och sociala omständigheter. 
Vår tolkning är att Skolverket, genom att befria analysmodellen från dessa 
ramar, har gått från att presentera bilden av skolan 1992 till att presentera 
bilden av eleven 2003. Att på det sättet fokusera på individen snarare än på 
skolan innebär att NU-03 utvärderar individers mätbara kunskaper och inte 
de krav som individerna möter på en given skola. Ett sådant individualistiskt 
perspektiv får konsekvenser för skolans kunskapsproduktion där individuella 
förklaringar ges på de problem eleven stöter på, men som i själva verket också 
måste ses i sitt specifika sociala sammanhang. 

Genom att använda en filosofisk begreppsapparat i analysen av NU-03 
synliggör vi en essentialistisk utbildningsfilosofi bakom utvärderingsmodel-
lens fokusering på elevens kunskaper, möjligheterna att mäta kunskap och 
mätinstrumentens och kunskapens konsistens. Vår analys berör inte enbart 
utvärderingens omedelbara nytta, lärande och användbarhet för verk-
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samheten och för samhället. Resonemanget är också relevant för diskussio-
nen om framtida nationella utvärderingars utformningar och eventuella be-
hov av förändring. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att styrkan med NU-03 är väl av-
stämda instrument. Svagheten är att dessa har utformats för en gammal läro-
plan och situation i skolan. Man kan säga att NU-03 är ett ”välstämt piano” 
men frågan är om det används till att spela en gammal melodi som inte läng-
re passar dagens repertoar, det vill säga den multikulturella skolan på 2000-
talet. 
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1 BAKGRUND 
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) är den hittills 
största utvärdering som Skolverket har genomfört av den svenska skolan. Ut-
värderingen har involverat ett stort antal forskare samt ca 200 skolor, 1 900 
lärare och 10 000 elever. Närmare tjugotalet rapporter finns publicerade med 
resultatredovisningar för olika ämnen och sammanfattningar av utvärdering-
en. Skolverket vill att NU-03 granskas för att försöka dra lärdomar av arbetet 
inför eventuella kommande utvärderingar. Mälardalens utvärderingsakademi 
(MEA) vid Mälardalens högskola har fått i uppdrag att göra en metautvärde-
ring av NU-03. Nedan beskriver vi de olika omgångar av nationella utvärde-
ringar som har gjorts sedan slutet av 1980-talet. Därefter beskrivs NU-03 
närmare för att ge en uppfattning om metautvärderingens studieobjekt.  

1.1 Nationella utvärderingar av grundskolan  
För att få en helhetsbild av den svenska grundskolans verksamhet och mål-
uppfyllelse har en rad olika utvärderingar med ett nationellt perspektiv ge-
nomförts under de senaste decennierna. Det nationella utvärderingspro-
grammet har vuxit fram genom diskussion och debatt sedan 1970-talet och 
har genomförts i fem omgångar med start 1989. 

Under 1980-talet ökade behovet av en samlad utvärdering av den svenska 
skolan (Lander & Torper, 1994). I kölvattnet av den tydligare decentralise-
ringen av skolväsendet fördes en intern debatt inom dåvarande Skolöversty-
relsen som bland annat resulterade i ett förarbete om hur en nationell utvär-
dering skulle kunna utformas och genomföras. Skolöverstyrelsen utformade 
huvudlinjerna i utvärderingen som presenterades i en anslagsframställan 
1986 och tydliggjordes genom direktiv i budgetpropositionen 1986/87. Hu-
vudlinjerna utvecklades vidare i en promemoria i vilken Skolöverstyrelsen 
(1987) betonade behovet av en nationell utvärdering som belyser landets 
skolväsende som helhet genom generella och för hela landet giltiga beskriv-
ningar och analyser. Kontrollfunktionen betonades starkt: 

Nationell utvärdering är ett uttryck för den statliga skoladministratio-
nens skyldighet enligt sin instruktion att fortlöpande se till att de fast-
ställda målen och riktlinjerna för verksamheten inom skolväsendet för-
verkligas i hela landet. (Skolöverstyrelsen, 1987, s. 7) 

För att få en bild av hur väl skolan lyckas med sina uppgifter var avsikten att 
göra återkommande bedömningar av elevers kunskaper, färdigheter och atti-
tyder vart tredje år. Den första utvärderingen inom ramen för det nationella 
utvärderingsprogrammet genomfördes av Skolöverstyrelsen 1989. Utvärde-
ringen betraktades som en försöksomgång för att testa programmets utform-
ning (Skolöverstyrelsen, 1987). Bedömningarna gjordes i årskurs två (läsning, 
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skrivning, räkning, bild, musik) samt årskurs fem (svenska, matematik, eng-
elska, omvärldskunskap, bild, musik). Fokus låg på mätning av elevernas 
kunskaper, färdigheter och attityder i förhållande till målen för undervisning-
en. Ett urval av ca 7 000 elever vid 80 skolor deltog. 

Samma år som den nationella utvärderingen först togs i bruk, framförde 
fem pedagogikprofessorer skarp kritik mot utvärderingsprogrammet i boken 
Skolan och utvärderingen – Fem professorer tar ordet (Franke-Wikberg, 
1989). I boken pekar författarna på att ett nationellt utvärderingsprogram 
behövs. Men de ställer sig tveksamma och kritiska till den stora vikt som till-
delats resultatmätningar på elevnivå, på bekostnad av kunskaper om under-
visningens ramar och processer med syfte att beskriva och förklara undervis-
ningssituationen (Dahllöf, 1989). I sitt inlägg i boken menar Dahllöf att en 
utvärderingsmodell med alltför stor fokus på kunskapsmätning ökar risken 
för främlingskap då skolan förlitar sig på externt konstruerade och generella 
test. Tyngdpunkten borde, enligt Dahllöf, istället ligga på lokal utvärdering 
som ett komplement till nationell uppföljning. Författarna framför även kritik 
mot Skolöverstyrelsen för otydlighet kring analys, tolkning och användning 
av data. Som helhet innebar pedagogikprofessorernas kritiska inlägg att det 
nationella utvärderingsprogrammet inte ansågs som tillräckligt underlag för 
att värdera skolan och fatta beslut om förändringar (Franke-Wikberg, 1989). 

Den starka betoningen av kunskaps- och färdighetsmätningar verkar dock 
inte ha varit den ursprungliga tanken med den nationella utvärderingen. 
Lander och Torper (1994) anser att ansatsen är ett resultat av skiftet i fokus 
under de år då programmet diskuterades och utformades. Författarna menar 
att Skolöverstyrelsen i sin ursprungliga anslagsframställning främst fokuse-
rade på skolan och dess verksamhet ur ett brett perspektiv, snarare än på 
elevprestationer. Så småningom ändrades tyngdpunkten i diskussionen om 
den nationella utvärderingen till att handla om en heltäckande utvärdering av 
elevernas kunskaper, färdigheter och attityder. 

1.2 Nationella utvärderingen av grundskolan 1992 (NU-92)  
Den andra omgången i det nationella utvärderingsprogrammet genomfördes 
1992. NU-92 byggde på den försöksomgång som Skolöverstyrelsen genom-
förde 1989 och som övertogs av det nyinrättade Skolverket. I senare skrifter 
beskrivs NU-92 som den första större nationella utvärderingen av grundsko-
lan, utan omnämnande av försöksomgången (Skolverket, 2004). NU-92 var 
en bredare undersökning än försöket 1989 och skulle ge en samlad bild av 
skolans verksamhet och av elevernas kunskaper (Skolverket, 1992). Tyngd-
punkten låg på årskurs 9 och tio procent av landets skolor deltog (ca 10 000 
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elever vid 101 skolor).1 Dessutom deltog en mindre andel av årskurs 2 med 
fokus på svenskämnet (ca 3 000 elever) samt årskurs 5, med fokus på äm-
nena svenska, engelska och matematik (ca 3 000 elever). 

Syftet med NU-92 var bland annat att visa utbildningens kvalitet i förhål-
lande till läroplanens mål samt ämnenas mål och kursplaner. Undersökning-
en avsåg skolans sätt att fungera, undervisningens innehåll och upplägg samt 
elevernas kunskaper, färdigheter och sociala utveckling (Skolverket, 1992). 
Dessutom betonades vikten av att utveckla modeller för lokal utvärdering ut-
ifrån det nationella programmet. Därmed hade NU-92 ett uttalat syfte att 
fungera som ett stöd i det lokala utvecklings- och utvärderingsarbetet i kom-
muner och skolor. Skolverket poängterar att den nationella utvärderingen 
bidrar till en samlad nationell totalbild och att denna måste sättas in i ett 
lokalt sammanhang för att bli meningsfull för den enskilda skolan.  Utvärde-
ringen skulle ”bidra till kunskapstillväxt d.v.s. att tillhandahålla sådana me-
toder och instrument för utvärdering som ger skolorna större möjligheter att 
själva analysera, förstå och utveckla den egna verksamheten” (Skolverket, 
1992, s. 17). På så sätt var NU-92 tänkt som en mellannivå mellan den centra-
la politiska nivån å ena sidan och lokal utvärdering och utveckling å den 
andra. För att öka förutsättningarna för lokal användning och tillvaratagande 
av metoder och resultat från NU-92 på skolorna, skapades ett nätverk av lo-
kala samordnare vid de deltagande skolorna med uppgift att planera och 
samordna datainsamlingen på skolan, fungera som en förbindelselänk mellan 
skolan och projektledningen vid Skolverket, samt svara för att metoder och 
resultat från NU-92 tillvaratogs vid skolan (Skolverket, 1992). 

Lander och Torper (1994) som har granskat NU-92 menar att utvärde-
ringen i stor utsträckning betraktades som ett testprogram, det vill säga en 
utvärdering med fokus på kunskaps- och färdighetstester. Så småningom in-
fördes även orienteringen mot lokal utvärdering och utveckling som en lika 
viktig utgångspunkt. Författarna beskriver detta som två olika perspektiv på 
den nationella utvärderingen: produktorientering respektive processorienter-
ing. Resultaten redovisades dels i enskilda skolrapporter, dels i ämnesvisa 
nationella slutrapporter. Dessutom överlämnades en allmän beskrivning av 
den svenska grundskolan till regeringen. 

1.3 Nationella utvärderingar mellan NU-92 och NU-03 
Efterföljande nationella utvärderingar av grundskolan skiljer sig från NU-92 
främst genom att de är riktade mot andra ämnen eller områden. Även be-
nämningen ”nationell” frångås, trots att utvärderingarna beskrivs som delar 
av utvärderingsprogrammet som helhet. Då man senare har velat göra jämfö-
                                                
1 Ämnen som i NU-92 ingick för årskurs 9 var engelska, svenska, matematik, NO, SO, 

bild, musik, hemkunskap, slöjd, idrott och problemlösning samt ett frågeformulär 
om skolsituation och social utveckling (Skolverket, 1995). 
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relser med resultaten från 1990-talet, har fokus därmed legat främst på NU-
92, då den betraktas som mer övergripande. I sina granskningar av NU-92 
pekar såväl Lander och Torper (1994) som Jacobsson och Sahlin-Andersson 
(1995) på att det nationella utvärderingsprogrammet skulle läggas ned efter 
1992. Anledningar till oklarheten kring nationella utvärderingars framtid var 
bland annat deras omfattning, kostnad och svårighet att administrera. Dess-
utom menade man att resultaten inte kom till användning i den utsträckning 
som Skolverket hade tänkt sig. Projektledaren för NU-92 poängterar några år 
efter utvärderingens genomförande att framtida utvärderingar snarare kom-
mer att handla om variationer och mångfald, än om en nationell genom-
snittsbild (Öquist, 1995). Huruvida utvärderingarna mellan NU-92 och NU-
03 ska betraktas som delar av NU är därmed oklart. Att de följande nationella 
utvärderingarna 1995 och 1998 hade en annan inriktning är dock tydligt. 

Våren 1995 gjordes en tredje utvärderingsomgång under benämningen ut-
värdering av grundskolan (UG-95). Syftet var att ge en bild av elevernas kun-
skaper, färdigheter, attityder och kompetens i förhållande till läroplanens mål 
(Skolverket, 1995a). Här fick tidigare ej utvärderade ämnesområden som tys-
ka, franska och studie- och yrkesorientering plats (Skolverket, 2005). Liksom 
vid NU-92 låg tyngdpunkten på årskurs nio.2 Urvalet bestod av ca 11 000 ele-
ver vid 100 kommunala skolor samt ett mindre urval av årskurs två och 
årskurs fem. Dessutom ingick ett antal fristående skolor med elever i årskurs 
nio. Fokus låg på kunskapsmätning för att ge en helhetsbild av läget samt att 
uppmärksamma de elever som inte uppnår målen i läroplanen. Avsikten var 
att resultaten av utvärderingen skulle utgöra en grund för handlingsplaner för 
eventuella åtgärder samt att fungera som en utgångspunkt för lokala utvärde-
ringar i skolor och kommuner, samt för Skolverkets fortsatta uppföljnings- 
och utvärderingsarbete. 

Den fjärde omgången av det nationella utvärderingsprogrammet genom-
fördes av Skolverket våren 1998, under beteckningen utvärdering av skolan 
avseende läroplanernas mål (US-98). Utgångspunkten var de nya läroplaner-
na Lpo 94 och Lpf 94.3 Vid detta tillfälle gick man ifrån kunskapsmätningar 
inom enskilda ämnen och lade istället vikten på några av läroplanernas över-
gripande mål (Skolverket, 1999). Utvärderingen innefattade fem delprojekt, 
med fokus på olika kunskapsområden: Att se sammanhang och kunna orien-
tera sig i omvärlden, Att göra medvetna etiska ställningstaganden, Att förstå 
och tillämpa demokrati, Skapande förmåga samt Kommunikativ förmåga i 
främmande språk. Utvärderingen syftade till att bedöma elevernas framsteg 

                                                
2 Ämnen som i UG-95 ingick för årskurs 9 var engelska, franska, tyska, svenska, mate-

matik, NO och SO samt ett frågeformulär om skolsituation och social utveckling 
(Skolverket, 1995). 

3 Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94) trädde i kraft 1 juli 1995 respektive 1 juli 1994. 
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under skoltiden inom dessa områden. De fem delprojekten skulle komp-
lettera varandra och tillsammans ge en mångsidig bild av resultaten i landets 
skolor. Studien omfattade 94 grundskolor och dessutom 42 gymnasieskolor. 
Ingen av skolorna medverkade i mer än ett delprojekt. Resultaten från US-98 
avsågs att ligga till grund för utvecklingsinsatser samt kommande uppfölj-
nings- och utvärderingsarbete. 

Sedan de första nationella utvärderingarna under slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet har samhället förändrats och skolan har fått ett förändrat 
uppdrag. Skolverket (2004) beskriver att dessa förändringar aktualiserade 
behovet av en förnyad nationell utvärdering för att få en bild av grundskolans 
utveckling under 1990-talet. 

1.4 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) 
Våren 2003 genomfördes en femte utvärderingsomgång, som benämndes 
nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). Utvärderingens syf-
ten var att som underlag för nationella beslut om grundskolan: (1) ge en hel-
hetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande 
perspektiv, (2) visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992 
samt (3) peka på behov av insatser (Skolverket, 2004, s. 10). Skolverket gick 
därmed tillbaka till ursprungstanken med den nationella utvärderingen och 
avsåg att i så stor utsträckning som möjligt göra en upprepning av NU-92, för 
att kunna göra jämförelser över tid. Fokus låg på elevernas kunskaper och 
färdigheter i de flesta av skolans ämnen i förhållande till nationella mål, samt 
på förändringar över tid. Utgångspunkten för bedömning var läroplanen, Lpo 
94, samt kursplanerna för de olika ämnena. Utvärderingen skulle därmed 
både vara en upprepning av NU-92 och utgå från de rådande nationella må-
len. Förutom att ge underlag för nationella beslut skulle NU-03 fungera som 
”en utgångspunkt i kommuners och skolors förbättringsarbete, i rektors- och 
lärarutbildningar och i andra utvecklingssammanhang” (Skolverket, 2004, s. 
11). Utvärderingen skulle i ideala fall komma till nytta för skolors lokala arbe-
te med uppföljning och utvärdering: ”I utformningen har även vägts in att 
såväl inriktning som uppläggning av utvärderingen ska upplevas vara till nyt-
ta för de berörda i skolorna vid deras utformning av sin lokala uppföljning 
och utvärdering” (Skolverket, 2004, s. 26). 

NU-03 omfattade årskurs fem och årskurs nio, med störst fokus på 
årskurs nio. Urvalet bestod totalt av ca 10 000 elever och 1 900 lärare vid 197 
skolor. Utvärderingen i årskurs nio omfattade 120 skolor och studerade 16 
ämnen4 samt elevernas problemlösningsförmåga, medan utvärderingen i 
                                                
4 Ämnen i NU-03 som ingick för åk 9 var bild, biologi, engelska, fysik, geografi, hem- 

och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religi-
onskunskap, samhällskunskap, slöjd, SO (som ämnesövergripande block) samt 
svenska och svenska som andraspråk. 
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årskurs fem gjordes vid 77 skolor och omfattade tre ämnen5 samt elevernas 
problemlösningsförmåga. Det statistiska urvalet av skolor följde enligt Skol-
verket (2004) i stort upplägget från NU-92. 

För den centrala ledningen av NU-03 svarade en projektgrupp vid Skol-
verket (även kallad analysgrupp). För utförandet av det praktiska utvärde-
ringsarbetet svarade tolv forskargrupper varav elva bestående av ämnesföre-
trädare från olika lärosäten med expertkunskap inom de sexton ämnesområ-
den som granskades. En särskild forskargrupp ansvarade för studien av ele-
vers problemlösningsförmåga. Studierna inom de olika ämnena gjordes ge-
nom ämnesprov, ämnesenkäter och processtudier6. Dessutom genomfördes 
särskilda enkätstudier riktade till rektorer och föräldrar, samt allmänna en-
käter till elever och lärare. Datainsamlingen genomfördes i stor utsträckning 
via dator. Dessutom ingick resultat från de nationella proven i svenska, ma-
tematik och engelska i bedömningen (Skolverket, 2004). 

Forskargrupperna sammanställde underlagsrapporter för respektive ämne 
som skulle innehålla en bakgrund till enkät- och provkonstruktionen, en re-
dovisning av det empiriska utfallet i förhållande både till NU-92 och till de 
nationella målen, samt en bedömning av måluppfyllelsen i ämnet. Underlags-
rapporterna låg sedan till grund för tolkningar och resultatredovisningar som 
utfördes av analysgruppen vid Skolverket. Ambitionen var att hålla samman 
analyserna i syfte att skapa en mer samlad och jämförbar rapportering (Skol-
verket, 2004). Till sin hjälp hade analysgruppen en referensgrupp med fors-
kare från Sverige, Norge och Finland.7 För att öka förutsättningarna för lokal 
användning och tillvaratagande av metoder och resultat från NU-03 på sko-
lorna, fanns lokala samordnare vid de deltagande skolorna som fungerade 
som en länk mellan skolan och projektgruppen vid Skolverket. 

Utvärderingens resultat redovisades i fyra nationella huvudrapporter (en 
sammanfattande och en utförligare version i tre delar), separata ämnesrap-
porter och fördjupande temarapporter med fokus på övergripande områden 
av särskilt intresse. Forskarnas resultat från ämnesanalyserna publicerades i 
särskilda rapporter en tid efter att Skolverkets rapporter hade publicerats. 

I de fall där läroplanen och kursplanerna sammanföll med de mätningar 
som gjordes i NU-92, UG-95 och US-98 skulle jämförelser över tid göras och 
analyseras. Den främsta referenspunkten av de tidigare utvärderingarna var 
NU-92, då de övriga var mer riktade undersökningar. NU-03 var tänkt att 
genomföras som en upprepning av NU-92. Urval, ämnen och forskargrupper 
var i stort sett desamma som i NU-92. Skolverket (2004) poängterar dock att 

                                                
5 Ämnen i NU-03 som ingick för åk 5 var svenska, engelska samt matematik. 
6 Processtudier genomfördes i bild, hem- och konsumentkunskap, matematik, musik, 

slöjd och problemlösning. 
7 Referensgruppen ingick inte i den ursprungliga planen, utan inrättades under utvärde-

ringens gång. 
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NU-03 i stora delar innebar en utveckling i förhållande till NU-92. I tabell 1 
ges en sammanställning över centrala komponenter och aktörer i NU-03. 

Tabell 1. Sammanställning av centrala komponenter och aktörer i NU-03 

1. Organisering • Central projektgrupp/analysgrupp vid Skolverket 
• Referensgrupp med forskare 
• 12 forskargrupper utför utvärderingsarbetet 

2. Syfte  • Bedömning mot mål (Lpo 94)  
• Jämföra med NU-92  
• Peka på behov av insatser 

3. Hur målen ska mätas  
 

• Upprepa utvärderingsfrågor från NU-92 
• Delvis nya undersökningsfrågor 
• Nya items (delfrågor/aspekter)  

4. Genomförande 
 

• Kunskapsmätningar (ämnesprov utformade delvis av forskare)  
• Enkäter (elever, föräldrar, skolpersonal)  
• Processtudier (i vissa ämnen) 
• Lokala samordnare medverkar i datainsamling 
• 120 skolor åk 9 (6 788 elever) 
• 77 skolor åk 5 (3 455 elever) 

5. Bedömning 
 

• Bedömning mot mål (Lpo 94) 
• Forskarnas ämnesanalyser  
• Skolverkets övergripande analyser  
• Referensgrupp stöd till Skolverket  

6. Rapportering 
 

• Skolverket redovisar: nationella huvudrapporter, nationella 
ämnes- och temarapporter  
• Forskarnas egna rapporter  

17 



2 UPPDRAGET – UTVÄRDERING AV NU-03  

2.1 Metautvärderingens syfte och begrepp  
Uppdraget att utvärdera NU-03 har genomförts av en forskargrupp inom 
forskningsmiljön MEA, Mälardalens utvärderingsakademi vid Mälardalens 
högskola. Syftet med uppdraget är att belysa styrkor och svagheter med den 
nationella utvärderingen, med fokus på NU-03 som modell snarare än på 
dess resultat. Uppmärksamheten riktas därför mot olika huvudmoment i ar-
betet med NU-03 för att kunna ge ett omdöme om modellens styrkor och 
svagheter. NU-03 sätts också i relation till NU-92 för ett jämförande resone-
mang om de båda utvärderingarna. 

Uppgiften kan närmast beskrivas som en utvärdering av en utvärdering, 
vilket i litteraturen brukar benämnas metautvärdering. Det kan därför vara 
på sin plats att titta närmare på vad som menas med detta. I ett material från 
Sida (2005) görs en definition av metautvärdering som anger att det handlar 
om en utvärdering av en eller flera utvärderingar för att bedöma deras kvali-
tet och/eller värdera utvärderarnas prestation. Statskontoret (2001) beskriver 
att begreppet metautvärdering brukar användas i tre sammanhang: (1) som 
en bearbetning av resultaten från två eller flera utvärderingar, (2) som en 
prövning av kvalitet och precision i en eller flera utvärderingar eller (3) som 
en utvärdering av en utvärderingsorganisation. 

Utvärderingsforskaren Michael Scriven (2005) beskriver metautvärdering 
som utvärdering av utvärderingar. Han skiljer mellan metaanalys och meta-
utvärdering. Metaanalys avser när man inom samhällsvetenskap gör synteser 
av empiriska studier. Metautvärdering däremot handlar inte om att summera 
utan om att utvärdera en eller flera utvärderingar. 

Enligt Scriven kan metautvärderingar utföras på flera sätt. En form av me-
tautvärdering är att lyssna till dem som har varit direkt involverade eller be-
rörda av den utvärdering som granskas. Dessa kan göra seriösa kommentarer 
kring sådant som de anser bör ändras i bedömningen. Proceduren innebär 
inget löfte om att metautvärderaren ska rätta till eventuella felaktigheter som 
deltagarna påpekar, eller att göra andra bedömningar än de som utvärdering-
en presenterar. Syftet är snarare att ge en bild av vilka eventuella problem, 
styrkor och svagheter som kan finnas med utvärderingsmodellen, sett ur de 
berördas perspektiv. Hur dessa synpunkter ska beaktas blir en fråga för de 
ansvariga för utvärderingen att beakta inför eventuella upprepningar. 

En annan form av metautvärdering är att upprepa den utvärdering eller 
utvärderingsmodell som granskas och jämföra utfallet med föregående om-
gång. Om utvärderingsmodellen eller designen är robust bör den fungera lika 
bra (eller dåligt) när den upprepas. Ett problem med denna form av metaut-
värdering är att upprepning av den utvärdering som studeras sällan är prak-
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tiskt genomförbar, inte minst på grund av att kostnaderna blir för höga. Ett 
annat problem är att veta om man verkligen upprepar utvärderingen eller om 
det blir en blek kopia eller helt annan variant som man studerar. Det kan ock-
så handla om att förutsättningarna har ändrats så radikalt att det blir svårig-
heter att avgöra om problem som visar sig beror på brister i själva utvärde-
ringen eller på nya omständigheter som har tillkommit. 

Ännu ett problem är att avgöra om brister i utvärderingen handlar om då-
ligt genomförande av de metoder och processer som utvärderingsmodellen 
kräver. För att kunna identifiera ett genomförandemisslyckande måste meta-
utvärderingen bedöma om prestationerna stämmer överens med utvärde-
ringens syfte och kriterier för god utvärderingspraktik. Slutligen kan man 
tänka sig att utvärderingen genomfördes exemplariskt enligt idén men ändå 
inte lyckades att upprepa sina resultat. Här kan då felet ligga i eventuella bris-
ter hos idén eller teorin för utvärderingen. 

Vad som utmärker genomförandefel respektive teorifel har utvärderings-
forskaren Carol Weiss (1998) sammanfattat på följande sätt: 

Program failure is a failure to implement activities that achieve proxi-
mate goals; theory failure occurs when the achievement of proximate 
goals does not lead to final desired outcomes. (Weiss, 1998, s. 128)  

En tredje form av metautvärdering som Scriven tar upp är att fokusera på 
”design critique”. En utgångspunkt för en sådan kritik är att ställa utvärde-
ringen mot en uppsättning kriterier som anger nödvändiga krav för en god 
utvärderingsdesign. Exempel på sådana kravlistor eller standards har utarbe-
tats inom det amerikanska utvärderarsamhället (se t.ex. www.wmich.edu/ 
evalctr/checklists). En variant är ”Guiding principles” och en annan variant är 
“The Evaluation standards”. Listorna täcker in olika kvaliteter vid utvärdering 
och meningen är att utvärderare ska tillämpa dem som vägledande principer 
snarare än som detaljerade riktlinjer. De nämnda ”Guiding principles” anger 
framförallt professionella krav och etiska principer: att utvärderaren ska vara 
systematisk, kompetent, ha integritet, vara ärlig, ha respekt för människor 
och ta ett generellt ansvar för allmänna välfärdsfrågor. 

”The Evaluation standards”, som i första hand har utformats för utbild-
ningsområdet, avser att bedöma själva utvärderingen mot följande kriterier 
(vår tolkning): 

1. Genomförbarhet och effektivitet – utvärderingen ska vara möjlig att ge-
nomföra med de resurser som ges, särskilt då pengar och tid. 

2. Lämplighet och berättigande – utvärderingens procedurer måste vara 
etiskt försvarbara gentemot deltagarna och den verksamhet som utvär-
deras. 
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3. Riktighet och noggrannhet – de data som ligger till grund för utvärde-
ringen ska vara väl underbyggda och korrekta. 

4. Nytta och användbarhet – utvärderingen ska vara relevant för samhället 
och för dem som är involverade. 

Man kan med Scriven (1991) sammanfatta kraven på utvärdering genom att 
peka på att uppgiften vid en metautvärdering är att bedöma meriterna och 
värdet hos den eller de utvärderingar som granskas. Meriterna avser kvalite-
ten hos själva utvärderingen, t.ex. att den har ett tydligt syfte, frågor som kan 
besvaras, metoder som är vetenskapligt och etiskt försvarbara och att den 
genomförs med kompetens och skicklighet. Dessutom vill en del utvärderare 
tillägga att det bör ges möjligheter för berörda att påverka och yttra sig över 
utvärderingen. Bedömningen av utvärderingens värde handlar om dess nytta 
och användbarhet såväl för individer och intressentgrupper som för institu-
tioner och verksamheter i ett bredare samhällsperspektiv. 

2.2 Kriterier och frågor för metautvärderingen  
Utifrån resonemanget om meriter och värde för utvärdering som beskrivits 
ovan kan följande kriterier för bedömning av NU-03 formuleras: 

• Tydlighet och noggrannhet i syfte, frågor, metoder, data, kriterier, be-
dömning etc. 

• Lämplighet och etiskt försvarbara procedurer för berörda och för verk-
samheten 

• Genomförbarhet inom givna ramar och resurser  

• Nytta, lärande och användbarhet för verksamheten och för samhället. 

Kriterierna ger underlag för följande frågor för att undersöka styrkor och 
svagheter hos NU-03: 

1. Vilka interna kvaliteter (meriter) har NU-03? 
Frågan kan besvaras genom att uppmärksamma:  

− utvärderingens organisation och resurser  

− utvärderingens syfte och genomförande  

− metod, utvärderarkompetens, bedömningskriterier  

− rapportering och spridning av resultaten 

2. Vilka värden har NU-03?  
Frågan kan besvaras genom att uppmärksamma nytta och användbarhet för 
olika intressenter centralt och lokalt. Dels för lärare och skolor i deras utveck-
lingsarbete, dels för en vidare utbildningspolitisk användning i utvecklingen 
av samhällets syn på skolan. 
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3. Hur kan den nationella utvärderingsmodellen utvecklas?  
Frågan berör utvärderingens framtida användning och eventuella behov av 
förändring av modellen. Dels finns här anledning att uppmärksamma vilka 
kritiska invändningar som bör beaktas om modellen upprepas, dels frågan 
om hur alternativ till den nuvarande modellen kan utformas. 
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3 METAUTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 
Uppdraget att genomföra en metautvärdering av den nationella utvärdering-
en av grundskolan 2003 avtalades under hösten 2005. Som framgick av före-
gående kapitel har vi ringat in ett antal frågeområden som metautvärdering-
en avser att belysa. I detta kapitel beskriver vi hur arbetet har lagts upp för att 
besvara dessa frågor. 

3.1 Metautvärderingens design 
Utformningen av metautvärderingen är upplagd i tre steg. I det första bedö-
mer vi meriterna hos NU-03 genom att kombinera Scrivens (2005) tre ut-
gångspunkter (se figur 1): Vi tar fasta på vad deltagarna i NU-03 anser, vi an-
vänder oss av jämförelser med NU-92 för att diskutera skillnader och likheter 
mellan de två utvärderingarna och vi använder centrala kvalitetskriterier för 
god utvärdering som har formulerats i litteraturen.  
 
Utvärderingsobjektet  Utvärderings-

processen  
Bedömning mot kriterier och frågor som 
hämtas från följande tre kriteriekällor  

 1 Deltagarnas synpunkter på NU-03 
 2 Upprepning av utvärderingen genom analys av 

NU-92 

Nationella  
utvärderingen  
av grundskolan  
(NU-03) 

 3 Diskussion mot kriterier eller standards för god 
utvärdering enligt litteraturen 

Figur 1. Metautvärderingens design i steg 1. 

I det andra steget diskuterar vi värdet av NU-03 genom att analysera den från 
ett utbildningspolitiskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv. Det tredje steget 
i metautvärderingen består av en diskussion kring några olika principer för 
utformning av utvärdering som tänkbara utgångspunkter för kommande na-
tionella utvärderingar. 

3.2 Metod och material 
Det empiriska underlaget för att besvara metautvärderingens frågor är i hu-
vudsak av två slag. Det ena är dokument i form av olika rapporter och arbeten 
inom NU-03 och inom tidigare utvärderingar vid Skolverket, samt inom an-
nan forsknings- och utvärderingsverksamhet som redovisas i litteraturen. 
Bland annat ser vi närmare på de metastudier som gjordes av NU-projektet 
1994-1995 (Skolverket, 1995b). Den andra typen av empiri samlades in ge-
nom intervjuer och enkäter till berörda intressenter i NU-03. Enkäter och 
intervjuer har riktat sig till projektgruppen, referensgruppen och forskar-
grupperna, samt till rektorer, samordnare och lärare vid deltagande skolor. 

22 



Samtliga enkäter var webbaserade och utformades, distribuerades och sam-
manställdes med hjälp av enkätprogrammet Query & Report. 

3.2.1 Urval och genomförande på utförarnivå 
De centrala aktörerna i NU-03 på projektnivå är dels projektgruppen och re-
ferensgruppen vid Skolverket, dels forskargrupperna som anlitades för att 
utföra utvärderingen (se tabell 2). 

Tabell 2. Deltagare i metautvärderingens enkät- och intervjustudier på utförarnivå 

Grupp Deltagare i 
NU-03 

Urval Enkät Intervju Totalt* 

Projektgrupp 11 6 – 6 6  

Forskargrupper 41 39 27 5 27 

Referensgrupp 8 8 6 3 6 

* Kolumnen totalt ska inte uppfattas som en summering av respondenter i enkät- och intervjustudie. 
Samma respondent kan ha deltagit i både enkät- och intervjustudie, men räknas då som enbart en 
person vid sammanräkningen. 

I projektgruppen vid Skolverket ingick elva personer varav sex stycken inter-
vjuades, däribland projektledaren (för intervjufrågor, se bilaga 1). Urvalet 
gjordes utifrån initial kontakt med nyckelpersoner varefter vi frågade efter 
ytterligare kontaktpersoner med huvudfunktioner enligt en s.k. snöbollsme-
tod. 

Forskargrupperna bestod av totalt 41 personer. Två av dessa fick vi ingen 
kontakt med. Fem av forskarna intervjuades, varav tre per telefon (för inter-
vjufrågor, se bilaga 2). Samtliga 39 forskare fick en enkät (för enkätfrågor, se 
bilaga 3) som 27 besvarade (69 % svarsfrekvens). Fem forskare har både in-
tervjuats och besvarat enkäten. Bortfallet för forskargruppens deltagande i 
metautvärderingen kan tyckas anmärkningsvärt, då fjorton av de identifiera-
de forskarna som deltog i NU-03 vare sig har deltagit i intervju eller besvarat 
den utskickade enkäten. De 27 svarande i metautvärderingen representerar 
dock samtliga ämnen som studerades i NU-03. Bland dessa återfinns samtli-
ga av ämnesgruppernas projektledare utom en. 

Referensgruppen bestod totalt av åtta personer. Tre av dessa deltagare in-
tervjuades (för intervjufrågor, se bilaga 4). En enkät skickades till samtliga 
deltagare i referensgruppen och besvarades av sex personer (för enkätfrågor, 
se bilaga 5). Tre forskare i referensgruppen har både intervjuats och besvarat 
enkäten. Två personer i referensgruppen har inte deltagit i vare sig intervju- 
eller enkätstudie. 

Enkätfrågorna konstruerades med utgångspunkt från det insamlade mate-
rialet från intervjuer med forskarna och med den inblick som vi skaffat oss via 
dokument av olika slag om den nationella utvärderingen. Vid intervjuer och i 
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enkäterna ställdes bl.a. frågor om vederbörandes roll i utvärderingen, hur 
man såg på syftet med NU-03 och om man hade haft något inflytande över 
utvärderingens utformning. Vi frågade också om analysarbetet och rappor-
teringen av resultat samt om samarbetet mellan olika grupper och om utvär-
deringens organisering. Vid utformningen av enkät- och intervjufrågor om-
bads ett par forskare från forskargrupperna och referensgruppen, samt en 
nyckelperson från projektgruppen att ge synpunkter på frågorna och enkä-
tens utformning. Detta föranledde en del modifieringar och preciseringar. 

3.2.2 Urval och genomförande på skolnivå  
På skolnivå genomfördes en enkätstudie riktad till rektorer, samordnare och 
lärare vid skolor som deltog i NU-03. Studien bestod av två olika enkäter. 
Den ena riktade sig till rektorer och samordnare, medan den andra vände sig 
till lärare. Syftet var att ta reda på hur deltagare uppfattade NU-03 och om de 
haft någon nytta av dess resultat för skolans och för den enskilde lärarens ar-
bete. I enkäten till rektorer och samordnare ställdes frågor om NU-03:s ge-
nomförande, utformning och resultat samt frågor om personens deltagande i 
NU-03 (för enkätfrågor, se bilaga 6). I förekommande fall efterfrågades också 
jämförelser med NU-92. Enkäterna till lärare överensstämde till stor del med 
enkäten till rektorer och samordnare men med mindre fokus på utform-
ningen av NU-03 (för enkätfrågor, se bilaga 7). Frågorna som ställdes var av 
både sluten och öppen karaktär, det vill säga både frågor med svarsalternativ 
och frågor med möjlighet för personerna att formulera sig med egna ord. 

Urval av samordnare, rektorer och lärare 
NU-03 omfattade totalt 197 skolor8. Sedan genomförandet av NU-03 hade 
sex skolor lagts ned. Därmed återstod 191 skolor inför metautvärderingen. 
För att få aktuella kontaktuppgifter på rektorer, samordnare och lärare som 
deltog i NU-03 skickades en förfrågan via e-post till rektor vid samtliga sko-
lor.9 Adresserna erhölls via kommunernas eller skolornas webbplatser. I bre-
vet efterfrågades namn och e-postadresser till de personer vid skolan – rek-
tor, samordnare och lärare – som hade deltagit i NU-03 och som fortfarande 
var verksamma vid den aktuella skolan. En påminnelse skickades ut två veck-
or senare till de rektorer som inte hade besvarat förfrågan. Vid stoppdatum 
ytterligare två veckor senare hade 113 skolor (59 %) besvarat förfrågan. Av 
dessa var det 12 skolor som svarade utan att lämna några uppgifter om delta-
gande personer. Anledningar som angavs till att inte uppge några uppgifter 

                                                
8 Deltagande rektorer och samordnare i NU-03 var utifrån Skolverkets deltagarlistor 

316 personer. Deltagande lärare i NU-03 uppskattas av Skolverket (2004) till ca 
1 900 personer. 

9 Tre av skolorna deltog i NU-03 för både åk 5 och åk 9 och varje av dessa har räknats 
som två skolor. 
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var: (1) ingen av de deltagande personerna fanns kvar vid skolan, (2) den sva-
rande kom inte ihåg att skolan hade deltagit i NU-03, (3) den svarande hade 
inte tid och möjlighet att lämna uppgifter, (4) den svarande ville inte lämna 
uppgifter. 78 skolor (41 %) hörde inte av sig alls. Namn och kontaktuppgifter 
på deltagare i NU-03 lämnades av 101 skolor (53 %). Antalet namn som läm-
nades varierade mellan ett och 20. 

Det totala antalet personer som var aktuella för enkätstudien kom att om-
fatta 642 personer från 101 skolor: 515 lärare vid 87 skolor samt 127 rektorer 
och samordnare vid 87 skolor.10 För att testa enkäternas utformning, fråge-
formuleringar och svarsalternativ, genomfördes inledningsvis en pilotstudie. 
Denna studie omfattade åtta lärare samt fem rektorer och samordnare. Pilot-
enkäterna besvarades av en lärare samt två rektorer och samordnare. Några 
mindre ändringar gjordes därefter i en frågeformulering på respektive enkät. 

Dessutom raderades en fråga i rektors- och samordnarenkäten som handlade 
om hur många lärare vid den aktuella skolan som deltog i NU-03. De perso-
ner som besvarade pilotenkäterna räknades därefter bort från urvalet. Efter 
pilotstudien bestod det slutliga urvalet av 639 personer från 99 skolor: 125 
rektorer och samordnare samt 514 lärare. De 99 skolorna utgjorde 52 % av 
de skolor som deltog i NU-03. 

Genomförande av enkätstudier 
Totalt skickades elektroniska enkäter ut via e-post tillsammans med ett mis-
sivbrev till samtliga 639 utvalda personer (514 lärare och 125 rektorer och 
samordnare). Respondenterna kunde nå enkäten genom en personlig länk i 
e-postmeddelandet som fanns tillgänglig i drygt två veckor. Efter en vecka 
skickades en påminnelse. Respondenterna kunde påbörja att besvara enkä-
ten, för att sedan spara och fortsätta vid ett annat tillfälle. Ett mindre antal 
personer hörde efter utskicket av sig och meddelade att de inte ville eller hade 
möjlighet att delta. Det handlade till exempel om tidsbrist, missnöje med 
Skolverket eller NU-03 eller att man inte kom ihåg sitt deltagande i NU-03. 
Dessa personer uppmanades ändå att besvara enkäten, även om svaren inte 
skulle bli så fylliga. Alla typer av svar betonades som betydelsefulla för under-
sökningen. Enkäten till lärare besvarades av 142 personer (28 % av urva-
let). Enkäten till rektorer och samordnare besvarades av 73 personer (58 % 
av urvalet). På skolnivå fanns 85 skolor representerade bland de svarande, 
det vill säga 86 % av urvalet eller 45 % av de skolor som deltog i NU-03. 

Bortfall 
I enkätens inledande del ombads deltagarna på skolnivå att svara på frågor 
som berörde deras deltagande i NU-03: årskurs, typ av skola, dess geografis-
                                                
10 Det var en tillfällighet att det var lika många skolor som representerades av lärare 

respektive rektorer och samordnare och de 87 skolorna var inte helt överensstäm-
mande för de olika grupperna. 
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ka hemvist, vilken befattning och vilket ämne de undervisade i under tiden 
för NU-03 och om de deltog i NU-92. Den geografiska spridningen på de sko-
lor som deltog i NU-03 är stor och sträcker sig från Malmö i söder till Piteå i 
norr. En sammanställning av deltagande skolor i NU-03, antal skolor som har 
deltagit i metautvärderingen (besvarat enkät) samt antal skolor som inte har 
deltagit i metautvärderingen uppdelade på län visar att fördelningen överens-
stämmer tämligen bra mellan de skolor som deltog i NU-03 och de skolor 
som valde att delta och inte delta i metautvärderingen. Det finns dock några 
undantag då Västerbottens län inte alls är representerat i metautvärderingen 
och Västernorrlands län är något underrepresenterat, medan skolor från 
Kronobergs län och Dalarnas län är något överrepresenterade i metautvärde-
ringen. 

Vidare representeras metaundersökningens resultat av såväl år 5 som år 9. 
Av de 73 rektorerna och samordnarna som deltog i metautvärderingen ansva-
rade 16 för år 5 medan 57 ansvarade för år 9. Bland de svarande lärarna upp-
gav 36 att de deltog i NU-03 för år 5, de övriga 106 uppgav år 9. En samman-
ställning av skolor som deltog i NU-03, skolor som deltog och som valde att 
inte delta i metautvärderingen visar att år 9 är överrepresenterat i metautvär-
deringen jämfört med NU-03 i förhållande till år 5. Trots denna skevhet i re-
presentativiteten utgörs de resultat som presenteras i rapportens femte kapi-
tel av representanter från såväl år 5 som år 9. Samma form av representativi-
tet som vi har beskrivit ovan uppenbarar sig emellertid inte då det kommer 
till våra kartlagda tendenser om de deltagandes uppfattningar om skillnader 
mellan NU-92 och NU-03 då det visar sig att erfarenheterna från NU-92 var 
mycket ringa. Sju av metautvärderingens 73 rektorer och samordnare och 13 
av 142 lärare uppgav att de deltagit också i NU-92. Vidare täcker de ämnen 
som representeras av de deltagande lärarna samtliga ämnen för de årskurser 
som var aktuella för den nationella utvärderingen. Någon representativitet 
uppenbarar sig inte då det kommer till våra kartlagda tendenser om de delta-
gandes uppfattningar om skillnader mellan NU-92 och NU-03 då det visar 
det sig att erfarenheterna från NU-92 var mycket ringa. Sju av undersökning-
ens 73 rektorer och samordnare och 13 av 142 lärare uppgav att de deltagit 
också i NU-92. Sammanställningar över deltagande skolor fördelade på län 
respektive skolår finns som tabeller i bilaga 8. 

Fallstudier 
Förutom enkätstudier har tio uppföljande intervjuer med rektorer och lärare 
vid två utvalda skolor genomförts, med fokus på användning och nytta av 
NU-03. Urvalet baserades på en analys av skolornas enkätsvar. Vid urvalet av 
skolor för fallstudier var avsikten att belysa två till synes olika förhållningssätt 
till NU-03, varav den ena skolan uppfattades ha haft stor användning av NU-
03, medan den andra skolan inte hade använt sig av utvärderingen i någon 
större utsträckning i sitt lokala utvecklingsarbete. Ett annat urvalskriterium 
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var att åtminstone fem personer från den aktuella skolan hade besvarat enkä-
ten. För valet av skola där utvärderingen inte hade kommit till användning 
fanns många skolor att välja mellan, då majoriteten av de svarande gav ut-
tryck för en sådan uppfattning i sina enkätsvar. Kriteriet att åtminstone fem 
personer vid samma skola skulle ha besvarat enkäten begränsade valet av 
fallskola till ett tiotal. Valet av fallskola där NU-03 hade uppfattats som mer 
användbar var betydligt mer begränsat och representerades av enstaka sko-
lor. Utifrån kriteriet om antal svarande återstod enbart en skola som kunde 
tänkas utgöra tillräckligt stort underlag för fallstudien. 

De aktuella skolorna kontaktades inledningsvis via skolans rektor respek-
tive biträdande rektor. Båda dessa var vid tillfället för NU-03:s genomförande 
rektor. Vid telefonsamtalet presenterades idén för fallstudien och önskan om 
att få träffa dem samt några lärare för enskilda intervjuer. Skolorna ställde sig 
positiva till förfrågan. Ett informationsbrev med en utförligare beskrivning av 
syftet med undersökningen skickades i god tid innan besöket. Vid skolorna 
genomfördes intervjuerna enligt ett uppgjort schema under en och samma 
dag. Varje intervju spelades, med respondenternas medgivande, in på en digi-
tal diktafon (för intervjuguide, se bilaga 9). Inspelningarna lyssnades av och 
transkriberades. Intervjuerna varade från 30 till 80 minuter. Sammanlagt 
gjordes fem intervjuer vid varje skola (rektor och fyra lärare). 

Möjligheter till generaliserade utsagor 
Det är inte, med tanke på det stora bortfallet som redovisats ovan, möjligt att 
göra några generaliserbara eller statistiskt säkerställda slutsatser av deltagar-
nas synpunkter på NU-03. Mot den bakgrunden kan frågan ställas om det är 
rimlig, eller rent av någon idé, att gå vidare med en analys av det resultat som 
inkommit då våra slutsatser i bästa fall är möjliga att reduceras till djärva hy-
poteser. Då vi intresserar oss för utsagor om utvärderingens modell finner vi 
det emellertid relevant att använda befintligt material för att presentera åt-
minstone ”röster om NU-03”. Utifrån dessa premisser fokuserar metautvär-
deringen också på vilken representation underlaget till den resultatredovis-
ning rapportens femte kapitel bygger på. Det insamlade materialet på skolni-
vå fungerar därmed som ett underlag för att spåra tendenser i deltagarnas 
utsagor. 
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4 UTFÖRARNA OM NU-03 
I detta och i nästa kapitel redovisas resultatet från vår metautvärdering med 
utgångspunkt i de frågor som vi formulerade i kapitel 2. Vi börjar med att be-
skriva hur utförarna av NU-03 ser på utvärderingens meriter och värde. Det 
betyder att vi redovisar synpunkter från ledamöter i Skolverkets projekt-
grupp, från de flesta av forskarna som ansvarade för utvärderingen, samt från 
ledamöter i referensgruppen. Granskningen tar bland annat upp utvärdering-
ens organisering och resurser, samt syfte och genomförande. Även utvärde-
ringens design och idén om repeatstudie av NU-92, forskarnas roll och infly-
tande över utvärderingsarbetet, samt frågor kring bedömning och kriterier 
diskuteras. Kapitlet avslutas med frågan om utförarnas syn på hur resultat-
redovisning från utvärderingen har fungerat. I det efterföljande kapitlet tar vi 
upp vad olika deltagare vid skolorna – rektorer, samordnare och lärare –  
anser. 

4.1 Organisering av NU-03 
Organiseringen av NU-03 handlar om projektets olika grupper som inrätta-
des för genomförandet av utvärderingen: projektgrupp, referensgrupp och 
forskargrupper. I metautvärderingen ställdes frågor om hur denna organise-
ring uppfattades av de enskilda deltagarna i grupperna. 

4.1.1 Projektgruppen 
Frågan om den nationella utvärderingens organisation tas upp i intervjuer 
med projektgruppen. I början hade NU-03-projektet ingen bestämd organi-
sation. Under våren 2003 bildades en analysgrupp och så småningom skriv-
gruppen (delar av det vi här kallar projektgruppen). I intervjuerna ger flera av 
projektgruppens medlemmar uttryck för en viss kritik mot hur arbetet med 
NU-03 planerades. Kritiken handlar om bristande framförhållning och för 
mycket av ad hoc-insatser. Ett exempel som nämns är tillsättandet av refe-
rensgruppen med andra forskare än de som utvärderade (se nedan). Det man 
kan konstatera är att informationsflödet inom projektgruppen inte fungerade 
som många önskade, vilket ledde till att inte alla beslut upplevdes som för-
ankrade i gruppen. 

På frågan om hur andra grupper i utvärderingsorganisationen uppfattade 
projektgruppen beskriver en majoritet av de utvärderande forskarna arbets-
gruppens formella roll som ledande, sammanhållande, stödjande och analy-
serande. En handfull forskare ger en positiv värdering av projektgruppen 
samtidigt som lika många beskriver att de var osäkra på projektgruppens roll, 
eller överhuvud taget inte kände till gruppens existens. Ledamöterna i refe-
rensgruppen ger uttryck för liknande uppfattningar som forskargrupperna. 
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En ledamot i referensgruppen beskriver projektgruppens funktion som ett 
filter mellan forskargruppernas rapporter och den slutliga rapporten. 

4.1.2 Referensgruppen  
Referensgruppens tillkomst i utvärderingsorganisationen av NU-03 var inte 
planerad från början och gruppen skapades först i slutet av projektet. Till-
komsten sätts i samband med ett forskarseminarium i Kalmar i maj 2003 
(Skolverket, 2003a) och referensgruppens medlemmar rekryterades bland 
forskare vid konferensen. I vår enkät till referensgruppen framkommer det 
att en majoritet av forskarna i gruppen har medverkat i andra samarbeten 
med Skolverket eller Skolöverstyrelsen. Enstaka personer har medverkat i de 
tidigare nationella utvärderingarna (se bilaga 10, tabell 4a). 

Det fanns flera avsikter med referensgruppen, säger projektledaren vid 
Skolverket. En avsikt var att få in ytterligare nya forskarperspektiv på utvär-
deringen. Inom projektgruppen uppfattade man att det ibland fanns vissa 
lojalitetsförhållanden till sitt eget ämne i forskargrupperna som utförde ut-
värderingen, vilket kunde ge upphov till en ovilja att kritisera ämnet. En an-
nan avsikt var att referensgruppen skulle fungera som ett bollplank till pro-
jektgruppen. En medlem i referensgruppen menar att man:  

… kan se det som en fortbildningsmöjlighet för dom på Skolverket att 
höra oss andra resonera om varandras eller ge synpunkter på forskar-
nas arbete, det är ju kvalificerad fortbildning skulle jag vilja säga för 
tjänstemännen på Skolverket.  

Ytterligare en förklaring till bildandet av referensgruppen uppges vara att 
Skolverket genom gruppen ville få en mer sammanhållen slutprodukt och ge 
både legitimitet och höja kvaliteten på resultatet på utvärderingen. 

På en fråga till deltagare i referensgruppen om varför gruppen inrättades, 
svarar flera att man uppfattade sig som bollplank och kritisk samtalspartner 
till forskargrupperna och att man skulle bidra med synpunkter på den natio-
nella utvärderingen i stort. En deltagare säger att syftet var att utgöra en 
resurs vid analysen av resultat. En majoritet av gruppen beskriver att de i hög 
eller i mycket hög grad var en tillgång för projektet (se bilaga 10, tabell 4b). 
En del har också kritiska synpunkter på att inte se sig ha en roll som forskare. 

Vi kan konstatera att referensgruppens tillkomst inte var förankrad i hela 
projektgruppen vid Skolverket och inte heller i forskargrupperna. På våra frå-
gor till forskarna om referensgruppens existens och funktion framkom att en 
relativt stor del av de svarande forskarna (ungefär en femtedel) inte kände till 
referensgruppens existens (se bilaga 10, tabell 4c och 4d). Inte heller alla i 
Skolverkets projektgrupp var klara över referensgruppens funktion. Några av 
projektgruppens medlemmar säger att man inte förstod vitsen med att inrätta 
en referensgrupp. Referensgruppen kom således in sent i projektet och var 
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egentligen inte kopplad till genomförandet av utvärderingen och det finns en 
del kritiska synpunkter på gruppens roll i utvärderingsarbetet. 

4.1.3 Forskargrupperna 
Forskargrupperna som svarade för utvärderingsarbetet i NU-03 ansvarade 
också för kompletterande nykonstruktion av ämnesprov och ämnesenkäter 
till eleverna utifrån NU-92. Skolverket ansvarade för komplettering av de ge-
nerella enkäterna till elever, skolpersonal och föräldrar. De forskare som anli-
tades för att utföra det konkreta utvärderingsarbetet hade därmed en mycket 
central roll i NU-03. En majoritet av de deltagande forskarna hade doktors-
examen och en mindre andel hade licentiat- eller magisterexamen (se bilaga 
10, tabell 4e). Forskargrupperna är enligt Skolverket (2004) i stort sett de-
samma som i NU-92. En majoritet av forskarna som deltog i metautvärde-
ringen anger att de har tidigare erfarenhet av samarbete med Skol-
överstyrelsen eller Skolverket (se bilaga 10, tabell 4f). Av de forskare som in-
gick i enkätstudien har knappt hälften deltagit i en eller flera av utvärdering-
arna 1989, 1992, 1995 och 1998. Det kan ses som en relativt stor andel som 
därmed hade erfarenhet av hur tidigare nationella utvärderingar av grund-
skolan hade genomförts. 

I vår metautvärdering frågade vi deltagare i projektgruppen om valet av 
samma grupp forskare. Ett tungt vägande skäl för att välja samma forskare 
för genomförandet av NU-03 som i tidigare nationella utvärderingar var idén 
om en repeatstudie, säger en deltagare i projektgruppen. Man tänkte sig att 
idén om att kunna upprepa samma studie som 1992 skulle äventyras om helt 
nya forskare hade rekryterats. Inom projektgruppen ansåg de flesta att det 
fanns både för- och nackdelar med förfarandet. Fördelarna handlar om att 
utnyttja forskarnas tidigare erfarenhet av NU-92. ”Man har redan utarbetat 
instrument och det kan finnas fördelar med återanvändning”, som en i pro-
jektgruppen uttryckte saken. Ett annat skäl som anförs är att Skolverket, ge-
nom att anlita samma grupp forskare som kände till genomförandet av de 
tidigare utvärderingarna, kunde instrumenten, frågorna o.s.v. gjorde arbetet 
med NU-03 mer kostnadseffektivt. 

Även referensgruppen tillfrågades om hur man såg på att Skolverket an-
litade samma grupp forskare i NU-03 som medverkade i NU-92. Fördelar 
som lyfts fram är erfarenhet hos de anlitade forskarna samt att det kan kän-
nas tryggare (forskarna har kännedom av tidigare insamlat material, insam-
lingsprocedurer och dokumentation av utvärderingen). Men referensgruppen 
såg också nackdelar. En är att man missar möjligheten att anlita forskargrup-
per med en annan kompetens och erfarenhet från andra lärosäten. En annan 
nackdel är att samma frågor och samma typ av analyser begränsar möjlighe-
terna att nå ny intressant kunskap. 

Andra kritiska synpunkter från referensgruppen och projektgruppen när 
det gäller användningen av samma forskare 1992 och 2003 går ut på att Skol-
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verket historiskt har varit allt för uppknutet till vissa forskarmiljöer vilket har 
motverkat prövandet av andra konstellationer och samarbetsparter inom 
forskarvärlden. Å andra sidan pekar en del kritiker också på att det kan disku-
teras om NU-03 var det rätta tillfället att pröva helt nya forskargrupper eller 
helt nya mätinstrument. Ett ombyte kunde äventyra möjligheten att genom-
föra NU-03 som en upprepning av NU-92. Det finns också deltagare i både 
projektgruppen, referensgruppen och bland forskargrupperna som menar att 
nya idéer om metodik lättare hade kunnat föras in om nya forskargrupper 
hade rekryterats, gärna från andra nordiska länder. En sammanfattning av 
kritiken är att tanken om upprepning varit alltför styrande, även för möjlighe-
ten att föra in nya forskare, vilket försvårade möjligheten till förnyelse. 

4.2 Resurser för NU-03 
Vilka resursmässiga villkor gavs för att genomföra NU-03? Enligt uppgift från 
projektledaren vid Skolverket kostade NU-03-projektet totalt ca 30 miljoner 
kronor. Det är en ungefär lika stor kostnad som för NU-92. Det fanns ett stort 
missnöje bland forskarna över bristande resurser för att genomföra sitt upp-
drag. I första hand gäller missnöjet de snäva tidsramar som gavs (se bilaga 10, 
tabell 4g). Forskarna anser att det gavs alltför kort tid att ta vara på erfaren-
heter. En forskare som intervjuades menade att den snäva tidsram Skolverket 
gav forskarna innebar att frågor inte hann ställas och att saker inte hann un-
dersökas: 

… man skulle producera någonting utan att man kände att förutsätt-
ningarna för det här var tillräckligt utredda.  

En annan forskare säger att: 

En sak som alltid varit problematisk, det var ju takten. Dom kräver oer-
hört mycket. Vi jobbade som slavar. Mycket jobb för de pengar vi fick. 

Många av forskarna deltog i den nationella utvärderingen 1992. På frågan om 
hur resurstilldelningen skiljer sig i NU-03 från NU-92, menade forskarna att 
Skolverket i båda utvärderingarna satte orimliga tidsramar. Detta trots att 
man i metautvärderingen av NU-92 också framförde kritik mot en alltför 
snäv tidsram. I Skolverkets projektgrupp var man medveten om forskarnas 
pressade situation. Det framfördes viss förståelse kring forskarnas massiva 
kritik gällande tidsramarna. En av deltagarna i projektgruppen motiverar 
Skolverkets resurstilldelning på följande sätt: 

Det här är betingat av de krav på återrapportering som Skolverket har 
till regeringen. … Man upplever att man har varit under hård tidspress. 
Det är en ständig konflikt mellan den press vi har på oss att leverera da-
tainsamling och på forskarnas behov av att göra ett bra jobb. Då ham-
nar man någonstans mellan något slags kompromiss. 
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En förklaring till den snäva resurstilldelningen var budgetsystemet som var 
helt annorlunda inför 2003 jämfört med 1992, säger projektledaren vid Skol-
verket:  

Vi ärvde ett system för budgetering från Skolöverstyrelsen. Skillnaden 
mellan 92 och 03, var att 92 så fick de [forskarna] hela beloppet i en 
påse, medan inför 03 betalade vi ut pengar etappvis, mot att få vissa un-
derlag, och då kunde vi ha en strikt kontroll över kostnaderna på det sät-
tet. Han tillägger: På detta vis kunde institutionerna inte planera långsik-
tigt. 

Vi kan således konstatera att NU-03 hade en relativt omfattande budget men 
att det, bland forskarna som utförde arbetet, trots detta fanns ett missnöje 
med resurstilldelningen och framförallt med den pressade tidsplanen för ut-
värderingsarbetet. Som också framgår av citatet ovan, är projektledaren med-
veten om att den budgetmetod med anslag vid redovisade delresultat motver-
kade möjligheterna för en långsiktig planering för forskarna. 

Jämfört med forskargrupperna hade referensgruppen en annorlunda situ-
ation vad gäller resurser (se bilaga 10, tabell 4h). En överväldigande majoritet 
av deltagarna i referensgruppen menar att de hade tillräckligt med tid. Detta 
kan förklaras av att referensgruppen hade en viss begränsad arbetsuppgift 
och att de inte jobbade mot någon deadline på samma sätt som forskarna. 
När det gäller tilldelningen av resurser i form av pengar går meningarna isär. 
Hälften utrycker tillfredsställelse över tilldelningen, medan den andra hälften 
menar att pengarna knappt räckte för uppdraget. 

4.3 NU-03:s syfte och genomförande 
Syftet med NU-03 var enligt Skolverket (2004) att ge underlag för nationella 
beslut om grundskolan. Det skulle ske genom tre delsyften (se avsnitt 1.4). Vi 
frågade forskarna om relevansen av syftet i förhållande till det uppdrag de 
åtagit sig (se bilaga 10, tabell 4i). Resultatet visar att forskarna instämmer i 
att NU-03 skulle ge en helhetsbild och peka på behov av insatser. När det 
gäller att visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992 anser 
även här en överväldigande majoritet att syftet är relevant, samtidigt som det 
finns en del som är mer skeptiska. En anledning kan vara de tveksamheter 
som en del forskare uttrycker när det gäller möjligheterna att ha en målupp-
fyllelse som mätpunkt vid utvärderingen, samtidigt som utvärderingen ska 
vara en repeatstudie. En av forskarna säger att man inte kan göra en upprep-
ning i måluppfyllelsebemärkelse ”eftersom du har bytt läroplan emellan och 
målbeskrivningar. Det är liksom en omöjlighet”. En annan av forskarna säger 
att det inte går att tala om upprepning ”när man byter läroplan emellan. För 
då har man bytt mål”. 
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4.3.1 Synpunkter på genomförandet av NU-03 
Att NU-03 skulle genomgöras som en upprepning av NU-92 är en central frå-
ga i förståelsen av hur genomförandet kom att utformas. En ledamot i pro-
jektgruppen säger att tanken med repeat var att kunna spåra de förändringar 
som skett under den tioårsperiod som förflutit mellan 1992 och 2003. Man 
kan samtidigt konstatera att det inte har varit någon självklarhet att göra NU-
03 som en upprepning av NU-92. I en granskning av NU-92 som Jacobsson 
och Sahlin-Andersson (1995) har gjort skriver man att Skolverket inte tänkte 
göra om den nationella utvärderingen på samma sätt eftersom projektet visa-
de sig vara alltför kostsamt (30 miljoner kronor för NU-92). Trots dessa för-
behåll blev designen av NU-03 en upprepning av NU-92 med vissa tillägg. 
Den frihet som gavs till forskarna var att undersöka de givna frågorna inom 
sitt ämne. De skulle också föreslå alternativa sätt att utvärdera ämnet, dock 
inom de ramar som lades fast, säger en ledamot i projektgruppen. Forskarna 
fick inte expandera undersökningen, tillägger han. ”Vi kunde inte låta fors-
karna tänka fritt … repeattänkandet var mycket styrande.” 

Anser då forskarna att idén om upprepning var lyckad? Det vi kan konsta-
tera är att många anser att själva idén var bra och intressant, men den var 
förknippad med många svårigheter vad gäller genomförandet. Några förkas-
tar hela idén. Andra menar också att betoningen på upprepning av NU-92 var 
överdriven och att det var svårt att genomföra en sådan i praktiken. Som 
nämndes ovan påpekar en del forskare att kursplanernas mål och utformning 
har förändrats radikalt sedan 1992. En annan kritik är att resurserna för en 
repeatstudie inte var tillräckliga och att svårigheterna med att genomföra den 
underskattades. En deltagare i referensgruppen säger att han har framfört sin 
kritik ”väldigt kraftfullt väldigt tidigt” kring problemen med en ny repeatstu-
die i samtal med Skolverket. En annan deltagare uttrycker sig på följande sätt 
om repeattanken:  

… det går inte att göra repeat, det är inte samma elever, det är inte 
samma mål, det är inte samma lärare, ingenting upprepas ju exakt lika-
dant. Ur ett vetenskapligt synsätt fanns ett mätteoretiskt problem att 
fånga upp. Det är min absoluta uppfattning.  

Ytterligare en annan forskare berättar: 

Ja, det hade gått att genomföra en repeat, men då hade man fått dela 
upp uppdraget på olika sorters utvärderingar. Detta är den klassiska 
problematiken i nästan alla utvärderingsuppdrag. För många utvärde-
ringsobjekt och för många syften går inte att skapa till en enhet. 

En kritik handlar om att man anser att tanken om upprepning bygger på en 
förlegad vetenskapssyn:  
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… tanken härstammar från ett tankesätt att ett vetenskapligt ämne en-
dast kan ses på ett enda sätt, att det inte finns en annan tradition. Med 
det tankesättet permanentar man ett perspektiv, utan någon diskussion 
med någon annan samt formulerar provuppgifter som skulle legitimera 
eller falsifiera vad folk gör. Då permanentar man en syn på ämnet vilket 
är synnerligen olyckligt. 

Även från projektgruppen framförs kritik mot att tanken om en repeatstudie 
inte diskuterades med några sakkunniga: 

Jag skulle gärna velat ha ett seminarium som ägnade sig ordentligt åt 
detta innan starten av NU-03. Och jag tycker att det var anmärknings-
värt att man genomförde NU-03 utan att ta vara på tidigare erfarenhe-
ter i ett seminarium. 

På frågan om huruvida repeat var en lämplig metodik att använda sig av, sva-
rar en av deltagarna i projektgruppen: 

Både ja och nej. Ja så till vida att man behöver ha data om kunskapsut-
veckling över tid och ämnesnivå och det går naturligtvis att få på olika 
sätt. Jämför man med internationella studier så är de numera renodlat 
inriktade på trendmättning. Å andra sidan tycker jag nog att själva di-
rektivet att genomföra en repeat av NU-92, som den nu blev, var lite na-
ivt.  

Uppfattningarna går med andra ord isär huruvida designen med upprepning 
av NU-92 var lämplig. Att direktivet inte var allmänt accepterat vid ämnesin-
stitutionerna förs fram av några forskare, medan andra inte kan påminna sig 
om något motstånd mot idén. På frågan om huruvida utvärderingen som 
slutresultat blev en repeatstudie svarar representanter för vissa ämnen i refe-
rens- och forskargrupperna att det i stor eller mycket stor utsträckning blev 
en upprepning av NU-92. I de delar som berörde matematik och NO-ämnen 
kunde t.ex. utvärderingen genomföras i stor eller mycket stor utsträckning på 
samma sätt. Det är knappt hälften av forskarna och deltagarna i referens-
gruppen som anser att NU-03 endast i liten utsträckning genomfördes som 
en upprepning av NU-92 (se bilaga 10, tabell 4j och 4k). En ganska likartad 
uppfattning finner man hos projektgruppen. En av deltagarna i gruppen sä-
ger: ”Direktivet att genomföra en repeat var inte allmänt fullständigt accepte-
rat, samtidigt var det utgångspunkten för projektet” och tillägger att slutresul-
tatet blev ganska annorlunda än vad uppdragsgivaren ursprungligen hade 
tänkt sig. 

4.3.2 Forskarnas roll 
Forskarna har genomgående en mycket positiv syn på sin roll i NU-03. I de 
öppna enkätsvaren ger många av de svarande forskarna positiva uttryck för 
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sin roll som utvärderande forskare. Uttryck som: stimulerande, ansvarsfullt, 
lärorikt, självständigt, respekterad, uppskattad, är exempel på detta. En del 
framhåller att man var en part i ett lagarbete och att det var mycket positivt 
och värdefullt, bland annat tack vare den grupp man tillhörde. Någon fram-
håller att ”man fick bidra med skolerfarenheter och praxiskunskap samt erfa-
renheter av enkät- och surveyarbete med stora målgrupper/urval”. En annan 
säger att han/hon uppfattar sin roll som viktig och ansvarsfull och menar 
också att ”arbetet var krävande och det känns tillfredsställande att ha kunnat 
uppfylla den på ett målmedvetet och som jag tror någorlunda framgångsrikt 
sätt”. 

Andra är mer beskrivande av utvärderingsarbetets innehåll: ”Jag genom-
förde analyser och sammanfattade resultat för vissa delar av materialet samt 
granskade den slutliga texten språkligt och formaterade texten”, säger en 
forskare och en annan beskriver sig som resurs i diskussionen om uppgifts-
formuleringar eftersom han/hon har lång och bred erfarenhet av undervis-
ning i sitt ämne från grundskola till högskola. Vederbörande säger också att 
sakkunskapen var viktig vid tolkningen av resultatet. Att man kompletterade 
varandra i forskargruppen är också en synpunkt som nämns: ”Som erfaren 
lärarutbildare och utvärderare med erfarenheter kompletterade jag övriga 
forskargruppens kompetens”, säger en forskare. Men att vara representant 
för specialkunskaper innebar också att man fick ta på sig extra arbetsbörda 
menar en av deltagarna: ”Min metodkunskap gjorde att min roll också inne-
bar avsevärt analysarbete utöver vad de anställda i projektet gjorde.” En del-
tagare framhåller också rollen att vara en resurs för projektgruppen. Forska-
ren fick ”ge innehåll i instrumenten, underlag för rapportskrivning och stödja 
personal på Skolverket”. 

En del kommentarer innehåller också viss kritik. En forskare beskriver sin 
roll som ”att å ena sidan vara ansvarig för att utforma och genomföra en ve-
tenskapligt grundad studie, å andra sidan vara i klorna på mindre kunniga 
men klåfingriga handläggare”. En annan säger att man som forskare var 
”Skolverkets verktyg och förlängda arm i ett sådant här uppdrag i relation till 
uppgiftslämnarna”. Ytterligare en kommentar med kritisk udd säger att man 
på Skolverket hade liten förståelse för att det tar tid att forska och tänka och 
att tiden har ett värde i sig. 

4.3.3 Forskarnas inflytande över analys och bedömning  
En central aspekt av granskningen av den nationella utvärderingen är meto-
der för analys och bedömning av resultat. Skolverket (2003b) formulerar fem 
fokus som bärande för analysarbetet: (1) måluppfyllelse i förhållande till läro-
plan och kursplaner, (2) replikation/repeat av tidigare nationella utvärde-
ringar, (3) variationer i förutsättningar, processer och resultat, (4) för-
klarande faktorer till resultat och variationer samt (5) progression genom 
jämförelser mellan olika åldersgrupper. Skolverket fastställde ramarna och 
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presenterade en kravlista på vad forskarnas analys skulle innehålla och fors-
karna fick därmed begränsat utrymme att bedöma insamlade data inom sina 
respektive ämnesgrupper. Detta beskriver en deltagare i projektgruppen på 
följande sätt: 

Skolverket som uppdragsgivare ställde upp ett antal saker som Skolver-
ket ville ha avrapporterade. En slags mall som underlag för vad rappor-
terna ska innehålla. Men det var inte alla som följde den. 

Den relativt starka styrningen från Skolverkets sida över utvärderingens ut-
formning kan bero på erfarenheter från NU-92, då forskarna hade en större 
frihetsgrad än i NU-03. Forskarnas frihet att till exempel utforma frågor på 
egen hand ledde till svårigheter att göra jämförelser mellan olika ämnen i 
NU-92, säger projektledaren i vår intervju. På grund av forskarnas skilda 
tolkningar och fokuseringar i NU-92 valde Skolverket att vara mer styrande i 
NU-03. I ett möte med forskarna presenterade Skolverket sina krav genom 
ett antal standardiserade frågor. Det handlade till exempel om frågor som var 
gemensamma för de olika ämnesenkäterna inom respektive ämne. Villkoren 
för samarbetet mellan projektgruppen och forskarna formulerades i huvud-
sak av projektgruppen vid Skolverket. Kontakt med de olika ämnesgrupperna 
hölls via kontaktpersoner i projektgruppen. Resultatet från enkäten till fors-
karna visar att inflytandet var betydande när det gäller bearbetning och ana-
lys av data, medan det var mindre över innehåll i enkätfrågorna liksom över 
instrumenten för datainsamling (Se bilaga 10, tabell 4l). En forskare kom-
menterar detta: 

I och med att NU-03 i huvudsak upprepade mätningar från 1992 var va-
let av instrument i stort givet – de måste huvudsakligen vara desamma, 
med undantag för de förändringar som var nödvändiga med tanke på 
vad som står i dagens läroplan. I rätt hög grad gäller detta också bear-
betningen och analysen av data, av samma skäl.  

Utförandet av en utvärdering ställer krav på någon form av kriterier som re-
sultaten ska bedömas mot. En liten andel av forskarna menar att man hade 
relativt litet inflytande över valet av bedömningskriterier medan en mycket 
större andel säger att man hade stort eller mycket stort inflytande. Vad valde 
man då att använda för bedömningskriterier? Här uppger en majoritet att 
man har använt sig av styrdokumenten, men också av tidigare resul-
tat/forskning och egen erfarenhet. Fem av respondenterna säger att de har 
använt sig enbart av läroplan och kursplan. Ytterligare exempel är att man 
har använt ”skolans mål och resultat från väljarundersökningar om den vux-
na befolkningens attityder beträffande demokrati- och politikfrågor.” Det 
finns också svar som visar att kriteriefrågan uppfattades som i huvudsak ett 
tekniskt problem. ”Mitt huvudsakliga uppdrag var att statistiskt beskriva och 
undersöka samband mellan olika variabler i materialet”, säger en forskare. En 
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annan forskare säger sig inte förstå vad som menas med bedömningskriteri-
er. ”Så gott som allt var ju bestämt på förhand”, anser vederbörande. 

4.3.4 Samarbetet vid genomförande av NU-03 
Forskarna var beroende av riktlinjer och anvisningar från Skolverket för att 
kunna utföra sin utvärderingsuppgift och det var genom projektgruppen som 
kontakterna skedde. Hur samarbetet mellan Skolverkets arbetsgrupp och de 
olika forskargrupperna fungerade är därför av intresse. Vi har frågat utförar-
na av NU-03 hur de uppfattade att samarbetet fungerade inom och mellan de 
olika grupperna. En majoritet av forskarna i enkätstudien anger att de har 
samarbetat med andra forskargrupper inom NU-03. På frågan om huruvida 
Skolverket gjort några insatser för att främja detta samarbete (något som pro-
jektledningen menar att man har gjort) svarar drygt hälften av forskarna att 
Skolverket inte har gjort någonting alls eller endast i låg grad har gjort insat-
ser som har främjat samarbetet mellan forskargrupperna (se bilaga 10, tabell 
4m). 

Projektgruppen å sin sida beskriver att man har försökt stimulera till alli-
ansbildning mellan de olika grupper som ingick i NU-03. Här anser en del 
ledamöter i projektgruppen att forskarna inte tog tillvara möjligheterna till 
samarbete med andra forskargrupper i den utsträckning som man hade för-
väntat sig. Samtidigt beskriver ungefär hälften av de svarande forskarna att 
projektgruppen inte hade någon större betydelse för att främja samarbete 
inom och mellan grupperna. Att samarbetet kom till stånd mellan forskarna 
berodde i första hand på deras egna initiativ och mindre på eventuella insat-
ser från Skolverket, säger de. Samtidigt bör påpekas att detta inte är detsam-
ma som att forskarna ansåg att projektgruppen var oviktig. På en öppen fråga 
om projektgruppens funktion i genomförandet av NU-03 beskriver en stor 
majoritet av forskarna att man såg projektgruppens funktion som klar medan 
en mindre del av forskarna ansåg att projektgruppens funktion var oklar, för-
utom att det rörde sig om en kontroll av forskarnas arbete. Vi ställde även 
frågor om samarbetet inom projektgruppen. Här uttrycker en del med-
lemmar i gruppen sitt missnöje över en för svag ledning och en konfliktfylld 
stämning. I slutfasen tog projektledaren i hög grad över skrivandet själv utan 
att ta in synpunkter från övriga i projektgruppen, säger en av gruppens med-
lemmar. 

En annan viktig grupp i NU-03 var den referensgrupp som Skolverket an-
litade med svenska och nordiska forskare. Deltagarna i referensgruppen ser 
positivt på frågan om kontakter projektgruppen. Hälften av deltagarna säger 
att kontakten fungerat tillfredsställande och hälften anger omdömet mycket 
tillfredsställande (se bilaga 10, tabell 4n). De flesta anser att de fick stort ge-
hör för sina kunskaper som forskare. Funktionen som bollplank återkommer 
som exempel. Samtliga svarande anser att deras synpunkter mottogs med 
stort intresse av arbetsgruppen vid Skolverket (se bilaga 10, tabell 4o). Refe-
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rensgruppens kontakter med forskargrupperna är också något som vi frågat 
om. En majoritet säger att de har haft direkta kontakter med forskargrupper-
na. 

4.4 Slutresultat av NU-03 
När det gäller slutresultaten av NU-03 anser en överväldigande majoritet av 
forskarna att utvärderingen i hög eller mycket hög grad har uppnått sina upp-
satta syften att ge en bild av måluppfyllelsen och peka på behov av insatser, 
både som helhet och i den egna ämnesgruppen (se bilaga 10, tabell 4p). Det 
finns dock en viss tveksamhet till att NU-03 kunde visa på förändringar sedan 
NU-92. En knapp majoritet svarar att man anser det, medan ca en tredjedel 
tycker att NU-03 i låg grad lyckats visa på förändringar. Även referensgrup-
pen är positiv till utfallet av NU-03. En person i referensgruppen säger att 
”jag är förvånad över att det blev en så bra utvärdering som det blev. Den har 
många brister men den är bra.” En annan av deltagarna i referensgruppen 
säger att ”med tanke på hur underfinansierat hela uppdraget var är det ett 
under att den blev så bra.” 

4.5 Rapportering av resultat i NU-03 
Efter forskarnas bearbetning av insamlade data, lämnades skriftliga underlag 
för fortsatt analys och tolkning till Skolverket. Skolverket stod för den slutliga 
tolkningen, med stöd av en utsedd referensgrupp med olika ämnesföreträda-
re. Slutrapporten färdigställdes av en skrivgrupp vid Skolverket. I NU-03 in-
gick således att forskarna rapporterade sina resultat till den projekt- och ana-
lysgrupp som ledde utvärderingen. Utifrån svaren på enkäten är forskarna 
relativt nöjda med hur denna återrapportering skedde (se bilaga 10, tabell 
4q). Tar man sedan del av de femtontalet skriftliga kommentarer till frågan 
blir den positiva bilden mer nedtonad. I kommentarerna framkommer en rad 
kritiska synpunkter. En forskare beskriver att man för det mesta fick justera i 
den rapport som skrevs av Skolverket och forskarna upplevde detta samarbe-
te som mycket tidsödande. ”Det hade blivit smidigare om vi själva fått skriva 
rapporten och inte bara underlaget”, säger forskaren. En annan forskare för-
klarar sig osäker och kanske borde markera ”dåligt” i stället för ”bra” i enkät-
frågan på grund av att kontaktpersonen vid Skolverket, enligt forskaren inte 
var kunnig i det ämne som utvärderingen gällde, vilket resulterade i långa och 
tidskrävande diskussioner menar forskaren. Ytterligare en kommentar hand-
lar om bristande kommunikation mellan forskare och Skolverket: 

Stora kommunikationssvårigheter inledningsvis, som resulterade i hår-
da ord och ett skriftligt uttalande från forskargruppen som innebar att vi 
förbjöd Skolverket att använda våra namn i samband med Skolverkets 
självsvåldiga tolkning av preliminära resultat. Senare samförstånd  
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beroende på att Skolverket respekterade forskarnas självständiga tolk-
ningar. 

Publiceringen av resultaten från de olika ämnesstudierna skedde i Skolver-
kets rapporter och man använde sig då av forskarnas rapportering som un-
derlag. Det betyder att inga fristående forskarrapporter publicerades förrän 
Skolverket givit sin tolkning och version av resultaten. Flera av de forskare 
som deltog i utvärderingen har uttryckt missnöje och förvåning över denna 
publiceringspolicy, som man menar avvek från den som gällde för NU-92 då 
forskarna stod för huvudrapporteringen i självständiga rapporter. Den kritik 
som framförs från forskarna gäller att rapporterna kom för sent och att Skol-
verkets sammanfattande rapport publicerades före ämnesrapporterna. Några 
av de tillfrågade forskarna var också kritiska mot att deras namn inte fanns 
med i slutrapporten. 

En forskare säger att: ”I och med att Skolverket äger vår text och kan göra 
ändringar i den så kändes det inte särskilt bra”. En annan forskar menar att 
”Skolverket var ständigt sena, samtidigt som de hade starka krav på att vi 
skulle leverera i tid”. Det finns också ett missnöje med hur forskarnas rappor-
ter skulle bearbetas. ”Kändes som en märklig omväg att någon annan skulle 
tolka preliminära resultat och sammanfatta”, tycker en forskare. I en av 
kommentarerna beskriver en forskare att samarbetet med ansvarig för Skol-
verkets analys och tolkning av forskarnas resultat fungerade väl, men: 

Däremot hindrades vi som forskare under ett halvår att presentera våra 
resultat vid internationella konferenser, eftersom Skolverkets egen redo-
visning försenades i omgångar, vilket var utomordentligt irriterande. 

Så här kommenterar en forskare tidsplanen för publicering: 

Vi höll de tidsramar som gavs till en början men när det kom till tryck-
ningen av rapporterna så drog sig Skolverket ur, och därför finns fortfa-
rande i dagsläget vår rapport endast i elektronisk version på Skolverkets 
hemsida. Däremot kommer [x]rapporterna nu att publiceras i en veten-
skaplig skriftserie som ges ut av vår [x] högskola med ekonomisk resurs 
åtminstone delvis från Skolverket. 

Vi frågade deltagare i projektgruppen om skälet till varför Skolverkets rappor-
ter publicerades först och vem som skulle ha tolkningsföreträde till resulta-
ten. Projektledningen förklarar att ursprungligen skulle alla rapporter kom-
ma ut samtidigt, d.v.s. både forskarnas och Skolverkets rapporter. Att fors-
karnas namn inte återfinns i slutrapportens referens är Skolverkets policy, 
tillägger han: 

Jag ser inte det som en principfråga utan en fråga om logistik, det var 
inte så att vi till varje pris ville ha, måste ha först eller tolkningsföreträ-
de. Vi hann helt enkelt inte trycka upp alla rapporter och ge ut dem 

39 



 samtidigt… Jag förstår att ordningen skulle ha varit omvänd, men sam-
tidigt hade vi ett tryck på oss att väldigt snabbt komma fram till en av-
rapportering. 

En fråga som togs upp av deltagare i projektgruppen var den stora mängd 
data som samlades in men som inte bearbetades och rapporterades. Några i 
projektgruppen ställer sig kritiska till denna överinformation och menar att 
de inte hade tillräckligt med resurser för att sedan bearbeta alla data. När det 
gäller referensgruppens syn på återrapporteringen av resultatet kommenterar 
några att de inte var tillfredsställda. En åsikt som kommer till uttryck är att 
varje lärare och skolledare borde ha fått en sammanfattning av resultaten på 
högst tio sidor. Som det nu blev kan man säga att få på fältet känner till resul-
taten. En annan synpunkt är att rapporterna kunde ha varit ännu utförligare 
”med tanke på det mycket rika material som samlades”. 
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5 SKOLORNA OM NU-03 
I detta avsnitt presenterar vi rektorers, samordnares och lärares uppfattning-
ar om den nationella utvärderingen 2003, närmare bestämt fokuserar vi de-
ras syn på utvärderingens syfte, genomförande, rapportering och återkopp-
ling av resultaten. Med tanke på det bortfall vi beskrev i kapitel tre är det inte 
möjligt för oss att presentera generaliserade utsagor av deltagarnas synpunk-
ter på NU-03. Ur generaliserings- synpunkt är de slutsatser som presenteras i 
kapitlet tämligen vanskliga att uttala sig om och bör därför förstås som djärva 
hypoteser. Då vi intresserar oss för utsagor om utvärderingens modell finner 
vi emellertid det relevant att använda befintligt material för att presentera 
deltagande rektorers och samordnare samt lärares synpunkter på NU-03. Det 
insamlade materialet på skolnivå används med andra ord som ett underlag 
för att spåra tendenser i deltagarnas utsagor av relevans för bedömningen av 
NU-03 som utvärderingsmodell. 

5.1 NU-03:s syfte 
Ett tydligt formulerat syfte och mål med en utvärdering är en förutsättning 
för att skapa en gemensam förståelse av det som ska utvärderas. Även om 
rektorer, samordnare och lärare vid de deltagande skolorna varken var med 
om att formulera syfte, målsättning eller utvärderingsfrågor för NU-03, hör 
till denna del deras uppfattningar om vad NU-03 var till för. Deltagarna om-
bads att uppskatta utvärderingens vikt och aktualitet utifrån fem olika svars-
alternativ. 

Bland rektorers och samordnares svar framgår att NU-03 främst uppfattas 
som en kartläggning av kunskapstillståndet. Därefter följer främjande av sko-
lans verksamhet, kartläggning av skolklimat, skapande av en stabil utbild-
ningsorganisation samt kontroll av skolans verksamhet (se bilaga 11, tabell 
5a). Lärarnas bild av syftet med NU-03 följer i det stora hela den bild som 
framträder i rektorers och samordnares svar, även om den andel som säger 
sig inte veta vad utvärderingen är till för är mycket högre bland lärarna som 
deltog i metautvärderingen än bland de medverkande rektorerna och sam-
ordnarna (se bilaga 11, tabell 5b). I lärargruppen uppfattas NU-03 syfta till en 
kartläggning av kunskapstillståndet. Därefter följer främjande av skolans 
verksamhet, skapande av en stabil utbildningsorganisation, kartläggning av 
skolklimatet samt kontroll av skolans verksamhet. 

5.2 NU-03:s utformning 
Svarsbilden av rektorers, samordnares och lärares uppfattningar om syftet 
med NU-03 är, till viss del, relaterad till frågan om vilken information delta-
garna fick om utvärderingens olika moment eftersom den torde påverka upp-
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fattningarna om utvärderingens utformning. Inget tyder på att rektorer, sam-
ordnare eller lärare har deltagit i att formulera eller diskutera frågor om ut-
värderingens utformning. De medverkande skolorna har emellertid fått in-
formation om utvärderingens olika moment och vilka som skulle utföra den. 
Frågan är om de enskilda deltagarna har mottagit informationen och hur den 
har uppfattats. På frågan om vilken information de svarande har fått om ut-
värderingens olika moment framträder en tämligen positiv bild från rektorer 
och samordnare (se bilaga 11, tabell 5c). Majoriteten av de svarande rektorer-
na och samordnarna säger sig ha fått information i stor eller mycket stor om-
fattning angående vilka som genomförde utvärderingen, dess upplägg, ge-
nomförande samt målsättning. På frågan om hur mycket information som de 
fick om hur resultaten var tänkta att användas svarar nästan hälften att de 
har fått information i stor eller mycket stor utsträckning, medan en ungefär 
lika stor andel anser att den varit begränsad eller liten. Enbart ett par deltaga-
re bland rektorer och samordnare har svarat att de inte vet om de har motta-
git någon information angående utvärderingens olika moment. 

Den bild som träder fram i lärarnas uppfattningar om i vilken omfattning 
de har fått information om de olika momenten i NU-03 skiljer sig från ovan-
stående bild av rektorer och samordnare (se bilaga 11, tabell 5d). Det moment 
som lärarna verkar ha fått mest information om är utvärderingens ge-
nomförande. Därefter hamnade utvärderingens upplägg, vilka som genom-
förde utvärderingen, utvärderingens målsättning samt användning av resul-
taten. När det gäller användning av resultaten från NU-03 angav över hälften 
av lärarna att informationen var liten, begränsad eller till och med att de inte 
hade fått någon information alls. En anmärkningsvärt stor andel säger sig 
inte veta något om informationen angående utvärderingens olika moment. 

5.3 Genomförandet av NU-03 
Utvärderingens genomförande var tänkt att bland annat bygga på en god 
kommunikation mellan de deltagande parterna: Skolverket, forskargrupper-
na och de deltagande skolorna. I enkäten tillfrågades rektorerna och samord-
narna dels om hur mycket kontakt de hade med Skolverket respektive fors-
karna, dels om hur de tyckte att detta samarbete hade fungerat under genom-
förandet av NU-03. En majoritet av de svarande rektorerna och samordnarna 
anger att de hade en liten, begränsad eller till och med ingen kontakt med 
Skolverket. Detsamma gäller kontakten med forskare inom ramen för NU-03  
där en överväldigande majoritet uppger att de hade en liten, begränsad eller 
ingen kontakt. Knappt hälften anger att de inte har haft någon kontakt med 
forskarna (se bilaga 11, tabell 5e). Majoriteten av de svarande rektorerna och 
samordnarna anger att samarbetet med Skolverket fungerade bra, mycket bra 
eller utmärkt (se bilaga 11, tabell 5f). Samarbetet med forskarna beskrivs där-
emot inte som lika tillfredsställande. Över hälften av de svarande angav sva-
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ret vet ej, troligtvis eftersom de inte hade haft någon kontakt med någon 
medverkande forskare i NU-03. 

En annan fråga som har med utvärderingens genomförande att göra hand-
lar om lärarnas delaktighet i och engagemang för NU-03. Å ena sidan bedö-
mer rektorer och samordnare lärarnas engagemang, å andra sidan bedömer 
lärarna sitt eget engagemang i genomförandet av NU-03 (se bilaga 11, tabell 
5g). Där rektorer och samordnare ombads att uppskatta hur lärarnas enga-
gemang var i genomförandet av NU-03 framträder en tämligen negativ bild. 
Hälften av de svarande rektorerna och samordnarna uppfattar engagemanget 
som lågt och uppskattar det till antingen obefintligt, litet eller måttligt. En 
knapp minoritet ger en ljusare bild av engagemanget hos de medverkande 
lärarna och betecknar det som stort eller mycket stort. Lärarnas uppskattning 
av sitt eget engagemang i genomförandet av NU-03 framställs som tämligen 
ringa, då ett fåtal uppskattar det som obefintligt, en större grupp anser att det 
var litet och den största delen säger att de var måttligt engagerade. Närmare 
en fjärdedel uppskattar emellertid sitt eget engagemang som stort och ett an-
tal lärare uppger att deras engagemang i genomförandet av NU-03 var myck-
et stort. En relativt stor andel säger sig inte veta. 

Den negativa attityden hos lärarna till sitt eget engagemang i NU-03 kan 
ha sin förklaring i de svar som framkommer på frågorna huruvida de tilldela-
des några extra resurser för sin medverkan i NU-03 och om denna medver-
kan uppfattades som frivillig. En betydande majoritet av lärarna uppger att 
tilldelningen av resurser för den egna medverkan i NU-03 var obefintlig, liten 
eller begränsad. En liten andel upplever därmed de tilldelade resurserna för 
medverkan i NU-03 som stor eller mycket stor. En relativt stor andel säger att 
de inte vet (se bilaga 11, tabell 5h). När det gäller att uppskatta graden av val-
frihet för sin medverkan i NU-03 uppger knappt hälften av de svarande lä-
rarna att den var obefintlig och drygt en tredjedel att den var antingen liten 
eller begränsad. Ett försvinnande litet antal lärare ansåg att valfriheten att 
delta i utvärderingen var stor eller mycket stor. En relativt stor andel anger 
att de inte vet (se bilaga 11, tabell 5i). 

Till frågor kring utvärderingens genomförande hör också tidpunkten för 
denna, vilken var förlagd till vårterminen 2003. Över hälften av de svarande 
rektorerna och samordnarna anser att det inte var en speciellt lämplig tid-
punkt att förlägga genomförandet under denna period och menar att den val-
da tidpunkten var olämplig eller mindre lämplig (se bilaga 11, tabell 5j). En 
dryg fjärdedel ser dock tidpunkten som lämplig, medan en liten andel be-
tecknar den som mycket lämplig eller utmärkt. Lärarnas uppfattning om tid-
punkten för genomförandet av NU-03 uppvisar en liknande bild. Även här 
betecknar över hälften av de svarande att tidpunkten var antingen olämplig 
eller mindre lämplig. Drygt en fjärdedel anser att tidpunkten var lämplig och 
några menar att den var mycket lämplig. Ingen betecknar dock tidpunkten 
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som utmärkt. En stor andel av lärarna säger sig inte ha någon uppfattning om 
huruvida tidpunkten för genomförandet var lämplig eller inte. 

5.4 Analys- och bedömningsarbete i NU-03 
Inget i utvärderingens syfte, utformning och genomförande tyder på att rek-
torer, samordnare eller lärare deltog i analysen eller bedömningen av utvär-
deringens resultat. Med tanke på den ringa återkoppling som rektorer och 
samordnare anser sig ha fått från Skolverket efter genomförandet av NU-03 
(ungefär två tredjedelar av de svarande anger att återkopplingen från Skol-
verket var obefintlig, liten eller måttlig), så är det mindre rimligt att anta att 
de deltagande skolorna har fått information angående fortlöpande analyser 
och bedömningar av resultaten från NU-03 (se bilaga 11, tabell 5k).  

5.5 Rapportering och återkoppling av NU-03 
Genom vilka kanaler har de deltagande skolorna fått ta del av resultatet från 
NU-03 och vad har man för uppfattning om hur återkopplingen fungerat? 
För att ta reda på detta riktades två enkätfrågor till rektorer och samordnare 
om Skolverkets återkoppling av resultatet och om man var nöjd med denna. 
Två liknande frågor ställdes till lärargruppen. På frågan om hur de deltagande 
rektorerna och samordnarna har tagit del av resultaten från NU-03 utgörs 
den dominerande källan av Skolverkets olika kanaler, såsom rapporter, ny-
hetsbrev, webbplats och annan skriftlig eller muntlig information från Skol-
verket (se bilaga 11, tabell 5l). 

En del av de svarande uppger att de har tagit del av resultaten via media 
och andra källor. Några få säger att de inte alls har tagit del av resultaten. När 
samma fråga ställdes till lärarna blev den dominerande källan inte Skolver-
kets olika informationskanaler, utan istället skolans rektor. Därefter följer 
den information som Skolverket erbjuder i form av rapporter, annan skriftlig 
information, webbplats, muntlig information samt nyhetsbrev. Mindre ande-
lar uppgav att de har tagit del av resultaten via skolans samordnare, media 
och andra källor. Vissa av lärarna säger att de inte alls har tagit del av resulta-
ten, medan en nästan lika stor andel uppger att de inte vet om de har tagit del 
av resultaten eller inte. 

Majoriteten av de svarande rektorerna och samordnarna anser att åter-
kopplingen från Skolverket var obefintlig, liten eller måttlig. Nästan en tred-
jedel betecknar återkopplingen som stor, medan ingen betecknar den som 
mycket stor (se bilaga 11, tabell 5m). En majoritet av samma grupp är inte 
heller särskilt nöjda med denna återkoppling och är antingen missnöjda, lite 
nöjda eller måttligt nöjda. En knapp tredjedel av de svarande är nöjda eller 
mycket nöjda med återkopplingen från Skolverket (se bilaga 11, tabell 5n). 

Bland lärarnas svar framträder en tämligen negativ bild av återkoppling-
en, då en klar majoritet uppfattar återkopplingen från skolledningen som 
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obefintlig, liten eller måttlig. Ungefär en tiondel av de svarande anger att 
återkopplingen var stor eller mycket stor. En lika stor andel säger sig inte 
kunna uppskatta omfattningen av återkopplingen från skolledningen (se bila-
ga 11, tabell 5o). Trots denna negativa bild av återkopplingen från skolled-
ningens sida, framträder en mindre negativ bild på frågan om lärarna är nöj-
da med den återkoppling som de har fått. En majoritet av de tillfrågade lärar-
na är missnöjda, lite nöjda eller måttligt nöjda. En fjärdedel anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med återkopplingen från skolledningen. Nästan en 
femtedel vet inte huruvida de är nöjda eller inte (se bilaga 11, tabell 5p). 

När det kommer till intresset för resultaten från NU-03 visar det sig att 
knappt hälften av de svarande rektorerna och samordnarna menar att de har 
haft inget, litet eller måttligt intresse för resultaten av NU-03 (se bilaga 11, 
tabell 5q). Hälften uppger att de har haft stort eller mycket stort intresse. 
Bland lärarna är bilden något mer negativ, då över hälften har haft inget, litet 
eller måttligt intresse för resultatet av NU-03. En dryg fjärdedel säger att de-
ras intresse för resultaten har varit stort och en liten andel uppger sig ha haft 
mycket stort intresse. En tiondel av de svarande har ingen uppfattning om 
detta. 

På frågan om de sammanhang i vilka resultaten från NU-03 har diskute-
rats verkar skolan vara ett givet forum för diskussion (se bilaga 11, tabell 5r). 
De mest förekommande svaren bland rektorer och samordnare är att resulta-
ten har diskuterats med skolans lärare, med skolans rektor och övrig skolper-
sonal. Dessa följs av Skolverket, föräldrar, andra skolor, elever, berörda fors-
kare, skolpolitiker samt andra aktörer. En relativt stor andel säger sig inte ha 
diskuterat resultaten från NU-03 i några sammanhang. 

Även bland de svarande lärarna var skolan ett viktigt diskussionsforum. 
De vanligaste svaren i denna grupp är att resultaten för NU-03 har diskute-
rats med skolans lärare, rektor och elever. Dessa följs av föräldrar, Skolverket, 
övrig skolpersonal, skolans samordnare, andra skolor, andra aktörer samt 
berörda forskare. Ingen anger att resultaten har diskuterats med skol-
politiker. Över en tredjedel säger sig inte ha diskuterat resultaten i några sam-
manhang. Att alla lärare inte är speciellt diskussionsbenägna när det gäller 
NU-03 framkommer också bland deras kommentarer och reflektioner i de 
öppna frågorna. Bland rektorernas och samordnarnas kommentarer efterly-
ses utvidgade diskussioner om utvärderingsresultaten tillsammans med 
kommunen och Skolverket. Av enkätsvaren och kommentarerna att döma, 
torde detta önskemål om en utvidgad diskussionsarena ha med avsaknaden 
av återkoppling från Skolverkets sida att göra. Även vissa lärare säger att de 
önskar mer återkoppling, även om det inte framgår vem som ska vara an-
svarig för denna. 
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5.6 Lokal användning av utvärderingsresultat 
I det här avsnittet redogörs för skolornas uppfattningar om användning och 
nytta av resultaten från NU-03. Till denna del hör frågor som berör de delta-
gande skolornas uppfattning om utvärderingsresultatens aktualitet och bety-
delse för den egna skolan samt om och hur resultaten kommit till använd-
ning. Den lokala användningen illustreras dessutom genom fallstudier av två 
skolor, där NU-03 uppfattas på två olika sätt. 

5.6.1 Utvärderingsresultatens aktualitet och betydelse 
På frågan om de medverkande ansåg att resultaten från NU-03 avspeglar den 
egna skolan på ett realistiskt sätt framträder en tämligen positiv bild från så-
väl rektorer och samordnare som lärare. Bland de svarande rektorerna och 
samordnarna svarar en klar majoritet ja eller delvis på den frågan. En mycket 
liten andel anger att resultaten inte avspeglar skolan på ett realistiskt sätt, 
medan drygt en femtedel inte har någon uppfattning om det hela (se bilaga 
11, tabell 5s). Bland de svarande lärarna uppger drygt hälften att resultaten 
delvis, i hög grad eller i mycket hög grad avspeglar den egna skolan på ett rea-
listiskt sätt. En minoritet anser att resultaten stämmer i låg grad eller inte 
alls. Över en tredjedel uppger att de inte vet resultaten avspeglar deras skola 
på ett realistiskt sätt eller inte (se bilaga 11, tabell 5t).11

När det gäller utvärderingsresultatens betydelse för skolans åtgärdsarbete 
uppger ungefär hälften av de svarande rektorerna och samordnarna att resul-
taten från NU-03 är i någon grad viktiga för skolans åtgärdsarbete och svarar 
att de är ganska viktiga, viktiga eller mycket viktiga (se bilaga 11, tabell 5u). 
Ungefär en tredjedel säger att resultaten inte är särskilt viktiga och en liten 
andel menar att de är oviktiga för åtgärdsarbetet vid skolan. En tiondel upp-
ger svaret vet ej. Lärarnas svarsbild i frågan är något vagare, då nästan en 
tredjedel säger sig inte veta om utvärderingsresultaten är viktiga för skolans 
åtgärdsarbete. En stor andel uppger att resultaten inte är särskilt viktiga eller 
oviktiga. En knapp tredjedel anser att resultaten är ganska viktiga, viktiga el-
ler mycket viktiga. 

I båda undersökningsgruppernas kommentarer går att utläsa kritiska 
kommentarer till varför utvärderingsresultaten inte anses vara representativa 
eller viktiga för skolans åtgärdsarbete. Bland de svarande lärarna säger mer-
parten att representativiteten är låg på grund av elevers ”enkättrötthet” och 
den olyckliga tidpunkten då NU-03 sammanföll med Nationella proven. 
Samma tankar om enkättrötthet och tidpunkt förekommer bland de rektorer 
och samordnare som kommenterade frågan. Denna bild får konsekvenser för 
utvärderingsresultatens vikt och aktualitet. På denna punkt uppvisar lärarna 

                                                
11 Observera att svarsalternativen till denna fråga är formulerade olika till de respektive 

undersökningsgrupperna. 
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en mer negativ uppfattning än rektorer och samordnare. Över hälften av de 
lärare som har gett egna kommentarer säger att resultaten är oviktiga för sko-
lans åtgärdsarbete. Enbart ett fåtal av rektorernas och samordnarnas svar 
stämmer överens med lärarnas syn i frågan. 

Oavsett om utvärderingens resultat är viktiga eller ej för skolans åtgärds-
arbete har ändå vissa åtgärder införts med anledning av resultaten från NU-
03. Svaren från rektorer och samordnare visar att dessa åtgärder främst 
handlar om lokala utvärderingar av skolans verksamhet, kompetensutveck-
ling, kollegial samverkan samt riktade insatser för ett eller några skolämnen 
(se bilaga 11, tabell 5v). En liten andel anger att de har startat samarbete med 
andra skolor och en lite större andel säger sig ha infört andra åtgärder. En 
dryg tredjedel av de svarande rektorerna och samordnarna uppger att inga 
åtgärder har införts på basis av resultaten från NU-03. När samma fråga 
ställdes till lärargruppen svarar drygt hälften att de inte vet vilka åtgärder 
som har införts som en följd av NU-03. En dryg fjärdedel uppger att inga åt-
gärder har införts. De åtgärder som ändå uppges av lärarna är kollegial sam-
verkan följt av lokala utvärderingar av skolans verksamhet, kompetensut-
veckling, andra åtgärder, riktade insatser för ett eller några skolämnen samt 
samarbete med andra skolor. 

5.6.2 Lokal användning vid Tallskolan och Björkskolan 
För att få en fördjupad bild av lokal användning av NU-03 har fallstudier vid 
två skolor som deltog i den nationella utvärderingen genomförts. I framställ-
ningen nämns inte skolorna vid dess riktiga namn, utan kallas här för Tall-
skolan respektive Björkskolan. Tallskolan representerar flertalet av de skolor 
som deltog i enkätstudien, då NU-03 inte gjorde något större avtryck och föll i 
glömska relativt snart efter genomförandet. Björkskolan representerar ensta-
ka skolor i metautvärderingen, då NU-03 uppfattades som nyttig och an-
vändbar i större utsträckning än på Tallskolan. Fallstudierna omfattar inte 
enbart reflektioner kring utvärderingens nytta och användning, utan även 
uppfattningar om utvärderingen som helhet. 

Tallskolan  
Den första fallskolan som studerades hade utifrån enkätsvaren uppvisat en 
bild av att NU-03 inte kom till användning i någon större utsträckning, utan 
det var snarare något som genomfördes och sedan lades åt sidan. Inom ra-
men för fallstudien intervjuades skolans lokala samordnare samt fyra av sko-
lans lärare. 

De intervjuade personernas uppfattningar om själva genomförandet av 
NU-03 präglas av en syn på utvärderingen som ett avbrytande och störande 
inslag i skolans vardag. Flera av lärarna beskriver sitt arbete som stressfyllt 
och arbetsamt – även om de vidhåller att det är både spännande och givande. 
Själva genomförandet beskrivs av lärarna som tidspressat, både när det gäller 
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elevernas och deras egna insatser. Tallskolans samordnare beskriver det inle-
dande skedet i NU-03 som spännande, då upplevelsen av att vara en utvald 
skola var mycket positiv. Samordnarens insats handlade främst om att ad-
ministrera tillfällen för eleverna att besvara enkäter och ämnesprov, vilket be-
skrivs som ”en väldig organisatorisk apparat att få ihop”. Samordnaren me-
nar att när alla administrativa delar väl kom på plats så gick själva genomfö-
randet smärtfritt, men poängterar också att det påverkade verksamheten ne-
gativt, då eleverna var tvungna att lämna lektioner för att genomföra proven. 
Vidare pekar samordnaren på den trötthet som eleverna kände efter ett antal 
prov och enkäter:  

… i början var dom nog ganska sanningsenliga och svarade, men ju 
längre det här led och dom såg att det var ju nästan samma sak, så tror 
jag bara … klickade i dom här rutorna eller ringarna utan att tänka så 
väldigt mycket på vad det var.  

När det gäller återkoppling efter utvärderingens genomförande präglas sam-
ordnarens uttalanden av att NU-03 inte stämde överens med förväntningar-
na. Samordnaren efterlyser återkoppling med en tydligare anknytning till den 
egna skolan: 

… det skulle utmynna i någon form av… ja, om inte pekpinnar, men i alla 
fall att det skulle framgå att vi var jättedåliga på någonting och att vi 
borde göra si och så för att förbättra oss… 

Det hade ju varit roligt då att det varit mer på skolnivå och där det 
hade… ja, kalla det pekpinne eller vad du vill … det här behöver ni ändra 
på, lite mer så där. 

När resultaten från NU-03 nådde Tallskolan hade samordnaren en genom-
gång med lärarna, för eventuell vidare bearbetning i ämneskonferens. Där-
med lämnades resultaten över till lärarna och det var upp till ämnesgrupper-
na eller lärarlagen att bearbeta innehållet i utvärderingsrapporterna. De in-
tervjuade personerna beskriver resultaten från NU-03 som ”diffusa”, då de 
var generellt hållna och inte lyfte fram konkreta förslag på åtgärder för den 
enskilda skolan. Detta bidrog enligt samordnaren till att NU-03 lades åt sidan 
så snart efter genomförandet. Den lokala användningen och nyttan av NU-03 
vid Tallskolan var därmed inte särskilt påtaglig. Samordnaren säger: 

Vi drog vårt strå till stacken genom att våra elever var med och besva-
rade det här och gav väl något slags allmänt läge hur det var i Sverige 
2003. Men för skolan så blev det alltså ingenting. 

Vid intervjuerna berördes också andra typer av utvärderingar och gransk-
ningar i förhållande till NU-03. Samordnaren beskriver till exempel utbild-
ningsinspektionen, som upplevdes vara mycket värdefull eftersom den ut-
mynnade i konkreta påpekanden direkt till skolan:  
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Då [i utbildningsinspektionen] var det ju mer konkret, då var det ju saker 
och ting som dom tyckte att vi inte riktigt uppfyllde och det ledde ju fram 
till att vi gjorde det vi var ålagda att göra. Och det var kanske nånting i 
den stilen som jag hade trott skulle komma ur NU-03 också, fast mer på 
ämnesnivå då.  

Även olika exempel på lokal utvärdering lyfts fram. Det handlar till exempel 
om utvärderingar av särskilda tillfällen (t.ex. temadagar), med syfte att samla 
in synpunkter för att kunna göra förbättringar till nästa gång, eller om ut-
värderingar av särskilda insatser inom arbetslagen, för att ta reda på om re-
surserna läggs på ”rätt saker”. De lokala utvärderingarna beskrivs som mer 
fruktbara än de nationella för Tallskolan. I de lokala utvärderingarna finns ett 
större inslag av delaktighet i utvärderingsprocessen och de upplevs också som 
mer användbara för den dagliga verksamheten än utvärderingar på nationell 
nivå. Samtidigt betonas betydelsen av större och övergripande granskningar 
som visar på en ”nationell standard”. En lärare säger: 

Det viktiga är ju här och nu, det här lokala … Å andra sidan då så är vi ju 
en del i ett rätt stort sammanhang och hur det ska ändras, så där behö-
ver ju utvärderingar ske.  

Samma lärare menar dock att nationella jämförelser riskerar att ge en trubbig 
bild av hur det faktiskt ser ut. Både lokala och nationella utvärderingar upp-
fattas därmed som betydelsefulla, men det upplevs ibland som svårt att sätta 
in den egna skolan i ett större sammanhang när resultaten formuleras på na-
tionell nivå. 

Björkskolan  
Den andra fallskolan som studerades hade i enkätstudien uppvisat en bild av 
att NU-03 hade kommit till användning och nytta i större utsträckning än vid 
Tallskolan. Inom ramen för fallstudien intervjuades rektor samt fyra av sko-
lans lärare. Rektor deltog även vid de tidigare nationella utvärderingarna UG-
95 och US-98. Vid genomförandet av NU-92 hade skolan en annan rektor och 
nuvarande rektor kom in under efterarbetet med utvärderingen. Uppfatt-
ningarna vid Björkskolan om själva genomförandet av NU-03 liknar till viss 
del dem vid Tallskolan, men präglas ändå av en mer positiv övergripande 
bild. NU-03 uppfattades som spännande och viktig, men samtidigt som ett 
störande moment i den redan stressade vardagen. Rektor ställer sig kritisk till 
att utvärderingen tog så mycket av elevernas tid i anspråk, även om de dator-
baserade proven och enkäterna underlättade genomförandet och gjorde det 
smidigare än i de tidigare nationella utvärderingarna. Flera av lärarna menar 
att NU-03 hade ett gediget och heltäckande upplägg, men att den var alltför 
omfattande. Både rektor och flera av lärarna påpekar den trötthet som ele-
verna kände efter att ha besvarat ett antal enkäter och prov, vilket bidrog till 
att eleverna till slut inte tog det hela på allvar. En av lärarna berättar:  
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… då blev det en sport i klassen att vara fortast färdig, så jag tror inte 
dom läste igenom frågor och så där … Så att jag är inte riktigt säker på 
att dom här utvärderingarna är riktigt rättvisa faktiskt. 

Rektor menar att omfattningen var för stor för att eleverna skulle ha möjlig-
het att göra sitt bästa:  

För det är alltså tre veckor i jobb i olika omgångar och när eleverna sva-
rar på fem enkäter, så kan man nog inte se att man svarar lika bra på 
den sjätte. Alltså, man måste få ner omfånget där och jag förstår att man 
vill ha så mycket som möjligt med, men det blir för mycket. Man får inget 
rättvist resultat då. 

När resultaten från NU-03 kom hade rektor vid Björkskolan en allmän 
genomgång för samtliga lärare, då det också fanns tid för diskussion. Rektor 
uttrycker sig kritiskt om Skolverkets återrapportering och menar att man som 
deltagande skola, utöver de nationella resultaten förväntar sig återkoppling 
på skolnivå:  

Jag tror att är man med i en sån här stor utvärdering, så vill man ha 
feedback … hur ligger [Björkskolan] till i förhållande till andra skolor? 
Jag tror att man skulle vara tuffare i det läget, att tala om så här är det, 
det är lika bra man får reda på det, annars kan man inte göra någon-
ting.  

Detta upplevs som en stor skillnad från tidigare nationella utvärderingar, då 
det fanns en tydligare koppling till den enskilda skolan. Rektor betonar att 
frånvaron av skolresultat i NU-03 leder till att den enskilda skolan inte får ut 
lika mycket av utvärderingen. Även lärarna efterlyser resultat på skolnivå, då 
man gärna vill ha ”svar på vad vi har bidragit med”, som en av dem uttrycker 
det. 

Trots de kritiska rösterna kan Björkskolan – i jämförelse med många 
andra deltagande skolor – betraktas som positivt inställd till NU-03. En bi-
dragande orsak till att NU-03 betraktades som nyttig och användbar, är den 
redan befintliga lokala utvärderingen som bedrivs vid skolan. Detta är en år-
ligt återkommande utvärdering med syfte att utveckla den lokala verksamhe-
ten. Utvärderingen är kommunövergripande och ligger till grund för skolans 
kvalitetsredovisning. Rektor tydliggör kopplingen mellan den lokala utvärde-
ringen och användningen av NU-03: 

Vi har ju bara tagit vissa delar utav den [NU-03], där det passar, det 
stämde överens med [den lokala utvärderingen] också, alltså vi tar det 
resultatet och visar att där behöver vi jobba vidare … Därför upplevde vi 
att NU-03 kom jättebra för vår del, för det visade precis på samma saker 
som vi redan hade kunnat konstatera med mycket enkla medel.  
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Uttalandet pekar på att NU-03 användes för att bekräfta de redan befintliga 
uppfattningarna som fanns vid Björkskolan, utifrån skolans egen utvärdering. 
Lärarna påpekar att NU-03 inte var ett aktivt arbetsredskap, utan bidrog sna-
rare med ytterligare argument för skolans satsningar inom olika områden. En 
av lärarna menar att NU-03 ”bekräftade att det man håller på med är rätt, vi 
måste jobba mer med det bara”. Det blir därmed svårt att urskilja använd-
ningen av NU-03, då resultaten i stor utsträckning integrerades med den be-
fintliga lokala utvärderingen samt med skolans löpande utvecklingsarbete. 
NU-03 bidrog inte med några förändringar i den lokala utvärderings-
modellen, utan användes främst i jämförelser mellan resultaten. Det natio-
nella perspektivet betonas som en positiv aspekt med NU-03, då den tar ett 
helhetsgrepp på skolan och är både djupare och bredare än den lokala utvär-
deringen. En viktig skillnad är dock att den lokala utvärderingen upplevs som 
närmare verksamheten och är ett aktivt arbetsredskap. 
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6 METAUTVÄRDERARNA OM NU-03 
I detta kapitel besvaras metautvärderingens tre huvudfrågor. Den första frå-
gan gällde interna kvaliteter (meriter) hos NU-03 med fokus på utvärdering-
ens organisation och resurser, utvärderingens syfte och genomförande, me-
tod, utvärderarkompetens, bedömningskriterier och rapportering och sprid-
ning av resultaten. Den andra frågan gällde vilka värden som NU-03 har för 
olika intressenter centralt och lokalt samt för en vidare utbildningspolitisk 
användning i utvecklingen av samhällets syn på skolan. I föregående kapitel 
har vi belyst hur olika intressenter ser på NU-03 och i detta kapitel ligger 
tyngdpunkten på en utbildningspolitisk, pedagogisk filosofisk analys av NU-
03. Sist i kapitlet belyser vi den tredje frågan som gällde hur den nationella 
utvärderingsmodellen kan utvecklas och hur alternativ till den nuvarande 
modellen kan utformas. 

6.1 Den interna kvaliteten hos NU-03  

6.1.1 En välorganiserad utvärdering med relativt stora resurser  
De olika grupperna som medverkade i NU-03 – projektgrupp, forskargrupper 
och referensgrupp – har en positiv bild av hur utvärderingen var organiserad. 
Vi gör också den övergripande bedömningen samtidigt som vi instämmer i 
den kritik som olika deltagare riktar mot bristande tydlighet i organiseringen 
av utvärderingsarbetet, bl.a. med tillfälliga insatser och oklarheter kring refe-
rensgruppens roll. Referensgruppen var en kontrollerande och konkurreran-
de instans till forskargrupperna och ett av motiven till att inrätta gruppen var 
att få andra perspektiv belysta än de perspektiv som forskargrupperna repre-
senterade. Vi anser att arrangemanget kan tolkas som en ambivalens hos 
Skolverket i förtroendet till de forskare som man anlitat för utvärderingsarbe-
tet. Å ena sidan valdes samma forskare som vid NU-92 för att uppfylla idén 
om upprepning, å andra sidan fanns en rädsla för att en del forskare skulle slå 
vakt om sina ämnestraditioner. För att tillgodose ett förnyelsebehov tillsattes 
en referensgrupp med nya forskare som forskargrupperna var ovetande om. 
Arrangemanget väckte förvåning och kritik bland forskarna. Vår bedömning 
är att Skolverket kunde ha löst ”förnyelsebehovet” på ett bättre sätt med en 
öppen dialog med forskargrupperna om referensgruppen och dess funktion. 

Den totala budgeten för NU-03 omfattade ca 30 miljoner kronor. Som vi 
ser det hade NU-03 mycket goda resurser jämfört med de flesta utvärdering-
ar som görs inom offentlig verksamhet. Mot den bakgrunden kan det vara 
svårt att förstå forskarnas kritik mot bristande resurser. En förklaring kan 
vara Skolverkets idé att styra forskarna genom att fördela medel enligt en 
prestationsmodell vid redovisade delresultat. Tanken var att det skulle öka 
effektiviteten i forskarnas arbete. Metoden ledde till stor osäkerhet i forskar-
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nas arbete. Projektledaren menar att man var medveten om att metoden be-
gränsade möjligheterna för en långsiktig planering för forskarna. Vår bedöm-
ning är att Skolverkets kontrollbehov snarare verkar ha minskat än ökat ef-
fektiviteten i utvärderingsarbetet. 

6.1.2 Relevanta syften och kriterier  
Syftet med NU-03 var enligt Skolverket att ge underlag för nationella beslut 
om grundskolan genom att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundsko-
lan, visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992, och peka 
på behov av insatser. Vi bedömer att syftet är relevant och relativt väl förank-
rat bland de forskare som utförde utvärderingen och även bland lokala med-
verkande. Svaren från skolorna visar att man såg syftet med NU-03 både som 
främjande och kontrollerande. Att ge en bild av måluppfyllelse och att peka 
på behov av insatser är mycket relevanta syften. Däremot är vi inte lika över-
tygade om att syftet att jämföra tillbaka till NU-92 är lika väl genomarbetat. 
Vi delar den tveksamhet som flera forskare uttalar om möjligheten att jämfö-
ra med situationen 1992, utan att ha goda data om bakgrundsfaktorer även i 
NU-03. Den starka styrningen att upprepa NU-92 kan ha medfört att nya 
idéer om mer anpassade utvärderingsfrågor (och därtill lämpliga metoder) till 
skolans nya mål (Lpo 94) fick stå tillbaka för strävan att upprepa NU-92. Ris-
ken är att NU-03 därför har producerat mindre intressanta kunskaper än om 
forskarna hade fått utrymme för en mer förutsättningslös problemanalys och 
utformning av utvärderingsfrågor. Önskan att upprepa NU-92 kan också har 
gjort att den ökade kunskap och erfarenhet från tio års forskning inte togs 
tillvara fullt ut. 

En utvärdering ställer krav på någon form av explicita kriterier för be-
dömning. Kriterierna kan vara utformade av utvärderaren eller av uppdrags-
givaren beroende på hur hårt denne vill styra utvärderingen. Vi anser att det 
ges en blandad bild av vilka kriterier som användes i praktiken i NU-03. Lika-
så är det oklart i vilken utsträckning forskarna i utvärderingen stod för en 
självständig bedömning. En stor andel av forskarna anger att man hade stort 
eller mycket stort inflytande över valet av bedömningskriterier. Många har 
använt sig av styrdokumenten för skolan, men också av tidigare forskning och 
egen erfarenhet. Några säger att de har använt sig enbart av läroplan och 
kursplan som bedömningskriterier. Forskarna har haft stort inflytande vid 
analys av data i sina egna undersökningar. I det slutliga analysarbetet hade 
Skolverket och projektgruppen ett betydande inflytande över vad som skulle 
uppmärksammas. Vem som egentligen står för bedömningen i utvärderingen 
blir på det sättet inte så tydligt som man kunde önska. Officiellt är det Skol-
verket, samtidigt som medverkan av forskare i utvärderingen framhålls som 
en legitimering av NU-03. Forskarnas roll i en framtida nationell utvärdering 
bör därför bli tydligare för att inte riskera att hamna i en ”gisslansroll”. 
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6.1.3 Stark centralstyrning med begränsat forskarinflytande  
Inom det utrymme som ges för metautvärderingen har vi inte kunnat göra en 
detaljerad undersökning av huruvida de metoder som användes i NU-03 
motsvarar forskningsmässiga kvalitetskrav. Vi konstaterar att forskargrup-
perna hade god kompetens och erfarenhet från utvärderingsarbete i tidigare 
nationella utvärderingar. Det kan ses som en garanti, eller i varje fall en förut-
sättning, för att valet av metoder höll forskningsmässig kvalitet. För att pröva 
det antagandet har vi frågat forskarna om de fick möjligheter att påverka va-
let av metoder. Omkring hälften av forskarna betecknar sitt inflytande som 
litet eller ringa vilket kan indikera att Skolverket inte har tillvaratagit forskar-
nas kompetens fullt ut. Detta försvagar i så fall vår hypotes om forskarnas 
kompetens som garanti för metodkvalitet. 

Analysen av information är också kopplad till frågan om metod. Förutom 
att Skolverket styrde utvärderingen och de frågor som ställdes samt valet av 
instrument, så utformade man även en kravlista för vad forskarnas analys 
skulle inriktas på. Man angav även en mall för forskarrapporternas innehåll. 
Den starka styrningen kan bero på Skolverkets erfarenheter från NU-92, då 
forskarna hade en större frihetsgrad att utforma frågorna på egen hand. En-
ligt Skolverket gav det svårigheter att göra jämförelser mellan olika ämnen, 
något man ville underlätta genom ett antal standardiserade frågor, samma 
metoder och instrument och samma forskare som vid NU-92. Tillsättningen 
av en referensgrupp som vi beskrev tidigare kan också ses som en åtgärd för 
att kontrollera forskarna. Den starka styrningen kan kritiseras för att under-
minera rollen och legitimiteten som utvärderande forskare i nationella utvär-
deringar. 

6.1.4 Resultat som pekar på behov av insatser  
Vi anser att NU-03 i många avseenden har uppnått syftet att peka på behov 
av insatser, särskilt på en mer övergripande nationell nivå. Däremot är vi mer 
tveksamma till om NU-03 kan visa på förändringar sedan NU-92. Även fors-
karna i referensgruppen delar den bedömningen. Bland rektorer och samord-
nare anser många att resultaten är relevanta för den egna skolan. Flerparten 
av lärarna menar dock att representativiteten i resultaten är låg på grund av 
elevers ”enkättrötthet” och den olyckliga tidpunkten då NU-03 sammanföll 
med de nationella proven. 

När det gäller nyttan på skolnivå visar vår metautvärdering att omdömet 
bland de skolor som deltog i NU-03 är blandat. Skolorna hade förväntningar 
på att få konkreta resultat som visade vad man bör förbättra. I det fallet be-
skriver man att resultaten från NU-03 är ”diffusa” och generellt hållna och att 
det inte ges några konkreta förslag på åtgärder för den enskilda skolan. Det är 
också svårt att sätta in den egna skolan i ett större sammanhang när resulta-
ten formuleras på nationell nivå. Utifrån detta kan vi konstatera att man som 
deltagare och uppgiftslämnare i en utvärdering vill ha ”något tillbaka” i form 
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av hjälp och stöd till vidareutveckling och förbättring av den egna verksamhe-
ten och att NU-03 inte har lyckats att uppfylla dessa förväntningar. Vi menar 
att kritiken som riktas mot utvärderingen från lokal skolnivå bör beaktas no-
ga inför framtida utvärderingar. Synpunkter från olika berörda på skolnivå 
ger oss anledning att rekommendera Skolverket att göra tydligare övervägan-
den av vilka kunskapsintressen som utvärderingen ska tillgodose. Avsikten 
att ge underlag för Skolverket och centrala makthavares bedömningar av sko-
lans utvecklingsbehov och skolpolitikens utformning, samtidigt som man vill 
tillgodose den lokala verksamhetens kunskapsbehov för sitt lokala utveck-
lingsarbete, kräver mer genomarbetade utvärderingsmetoder i samarbete 
med aktörer på lokal skolnivå, än vad NU-03 lyckades uppnå. 

6.1.5 Många bra rapporter – men bristande lokal spridning  
Produktionen av rapporter från Skolverket om NU-03 är mycket omfattande 
och rapporterna är väl utformade. Rapporterna bygger på forskarnas rappor-
tering. Här uppstod samtidigt ett problem med Skolverkets publiceringspoli-
cy och forskarnas krav. Efter forskarnas bearbetning av insamlade data, läm-
nade de sina skriftliga underlag till Skolverket. Forskarnas underlag användes 
för publicering av Skolverkets rapporter och inga fristående forskarrapporter 
gavs ut förrän Skolverket gjort sin tolkning och version av resultaten från 
forskargruppernas ämnesstudier. Flera av de forskare som deltog i undersök-
ningen uttrycker missnöje över denna publiceringspolicy, som avvek från den 
som gällde för NU-92 då forskarna stod för huvudrapporteringen i självstän-
diga rapporter. Forskarna är kritiska mot att Skolverkets rapporter publice-
rades före forskarnas ämnesrapporter. Det finns också ett missnöje med att 
publiceringen av Skolverkets rapporter drog ut på tiden, vilket hindrade fors-
karna att få ut sina resultat. Vi menar att problemet med den publiceringspo-
licy som tillämpades bör uppmärksammas inför kommande nationella utvär-
deringar och att tydligare besked om villkoren för forskarnas rapporter bör 
ges så att man vet vilka villkor som gäller innan man avtalar om uppdraget.  

När det gäller frågan om spridning av resultat anser vi att informationen 
om NU-03 kan anses som god med hänsyn till det relativt stora antalet rap-
porter samt andra informationsskrifter från Skolverket. Det finns även god 
tillgång till information på Skolverkets webbplats. En del av de forskare som 
deltog i referensgruppen anser att informationsspridningen kunde ha varit 
bättre. Även vid de skolor som deltog i NU-03 anser en majoritet bland rekto-
rer och samordnare att återkopplingen från Skolverket var bristfällig. Kritiken 
handlar främst om att återkopplingen från Skolverket inte motsvarade sko-
lornas förväntningar på att få resultat återgivna på skolnivå. En parallell kan 
dras till en tidigare studie av NU-92 utförd av Sahlin-Andersson (2002). Hon 
uttrycker detta i termer av utbud och efterfrågan på styrning, där Skolverket 
står för utbudet och skolorna för efterfrågan. Sahlin-Andersson menar att 
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skolorna i hennes studie efterfrågade bekräftelse, medan Skolverket snarare 
avsåg att stimulera till diskussioner som skulle ifrågasätta och förändra. 

6.2 NU-03 och NU-92 och repeattanken 
I detta avsnitt ser vi se närmare på tanken om att göra NU-03 som en upp-
repning (repeat) av NU-92. I utvärderingstermer kan NU-03 liksom NU-92 
klassificeras som en målmodell där man undersöker om de resultat som in-
satsen producerat motsvarar de institutionaliserade insatsmålen (Vedung, 
1998). I fallet NU-03 är syftet att göra bedömningar av hur de nationella må-
len för grundskolan uppfylls. Till detta kommer också uppgiften att göra jäm-
förelser över tid, vilket i praktiken innebar att jämföra utfallet av NU-03 med 
resultatet från NU-92, den s.k. repeattanken. 

Vi tänker inte diskutera den empiriska frågan om upprepningen blev iden-
tisk ur alla aspekter. När det gäller om man varit trogen alla metoder eller 
använde samma forskare som 1992, vet vi att man av olika skäl inte har kun-
nat rekrytera samma forskare till alla grupper eftersom forskare har slutat, 
samt att man har fått göra modifieringar av vissa frågor o.s.v. Vår granskning 
gäller inte dessa skillnader utan mer själva grundtanken om att göra de två 
utvärderingarna så lika som möjligt för att öka jämförbarheten mellan re-
sultaten samt vilka komplikationer denna idé har. 

Vid planeringen av NU-03 byggde man på att så långt som möjligt uppre-
pa NU-92 för att kunna göra jämförelser över tid. I en PM från Skolverket 
beskrivs att en viktig princip för en rättvisande jämförelse och i övrigt när det 
gäller vetenskapliga undersökningar, är att ”jämförelser mellan utfall måste 
göras under i övrigt lika omständigheter om resultatet ska vara möjligt att tol-
ka” (Öquist & Fredén, 2002, s. 1). 

I tabell 3 har vi med fet stil markerat ett par punkter (3 och 6) i jämförel-
sen mellan NU-92 och NU-03 som vi vill uppmärksamma. Den ena gäller 
idén att använda samma utvärderingsfrågor för att mäta måluppfyllelse trots 
att målen förändrats mellan de två utvärderingarna (ny läroplan) och att sko-
lans villkor i samhället har förändrats på en rad områden. Den andra punkten 
gäller frågan om analysmodell där vi menar att det har skett en viktig föränd-
ring i valet av förklaringsmodell mellan NU-92 och NU-03. 

56 



Tabell 3. Översiktlig jämförelse mellan NU-92 och NU-03 utifrån dokument 

 NU-92  NU-03 
1. Organisering 
 

•Nationell utvärdering  
•Skolverket initierar och leder  
•Ekonomi ca 30 miljoner  
•Målmodell  
•Övergripande design (GNU)  
•10 forskargrupper  

•Nationell utvärdering  
•Skolverket initierar och leder  
•Ekonomi ca 30 miljoner  
•Målmodell  
+ Upprepning av NU-92  
•12 forskargrupper  

2. Syfte  
 

•Bedöma mot mål (Lgr 80)  
•Bakgrundsfaktorer  
•Utveckla lokal utvärdering  
•Stimulera ämnesdid. fortb.  
•Bygga forskarnätverk  

•Bedöma mot mål (Lpo 94)  
•Jämföra med NU-92  
•Peka på behov av insatser  

3. Hur målen ska 
mätas  

1 Utvärderingsfrågor  
2 Undersökningsfrågor  
3 Items (delfrågor/aspekter) 

1 Samma utvärderingsfrågor  
2 Delvis nya undersökningsfr.  
3 Nya items  

4. Genomförande  
 

•Kunskapsmätningar (prov 
utformade av forskare)  
•Enkäter (elever, föräldrar, 
skolpersonal)  
•Platsbesök på skolor (Skolv)  
•Åk 9 (10 000 elever, 101 
skolor): engelska, svenska, 
matematik, NO, SO, bild, 
musik, hemkunskap, slöjd, 
idrott, problemlösning  
•Åk 2 och 5 (6 000 elever, 3,5 
% skolor): svenska, matematik, 
engelska, bild  
•Lokala samordnare  
•Datainsamling via postenkät 

•Kunskapsmätningar (prov 
utformade delvis av forskare)  
•Enkäter (elever, föräldrar, 
skolpersonal)  
•Processtudier (i vissa ämnen)  
•Åk 9 (6 788 elever, 120 skolor): 
bild, biologi, engelska, fysik, geo-
grafi, hem- och konsumentkun-
skap, historia, idrott och hälsa, 
kemi, matematik, musik, religions-
kunskap, samhälls-kunskap, slöjd, 
SO, svenska/svenska som andra-
språk, problemlösning  
•Åk 5 (3 455 elever, 77 skolor): 
svenska, matematik, engelska, 
problemlösning  
•Lokala samordnare  
•Datainsamling via dator 

5. Bedömning 
 

•Bedömning mot mål (Lgr 80)  
•Samordning (GNU)  
•Forskarnas ämnesanalyser 
•Skolenhetsbedömningar (SV)  

•Bedömning mot mål (Lpo 94)  
•Forskarnas ämnesanalyser  
•Skolverkets övergripande 
analyser  
•Referensgrupp stöd till Skolverket 

6. Analysmodell  Kontextuell förklarings-
modell med ramfaktorteori  

Individinriktad förklarings-
modell med aggregerade 
resultat på gruppnivå  

7. Rapportering  
 

•Skolrapport  
•Nationella ämnesrapporter  
•Sammanfattande rapport  

•Nationella huvudrapporter  
•Nationella ämnes- och 
temarapporter  
•Forskarnas egna rapporter  
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6.2.1 Upprepning möjlig på modellnivå  
I och för sig kräver inte en upprepning av målmodellen att det är samma mål 
som bedöms när modellen tillämpas flera gånger. Det som upprepas i model-
lens namn är att man bedömer resultaten mot de aktuella målen för den 
verksamhet, det program eller den insats som utvärderas. På modellnivå är 
det således inte något problem att tala om NU-03 som en upprepning eller 
repeat av föregångaren NU-92. Båda bedömer mot skolans mål, som dock har 
ändrats mellan de två utvärderingarna, vilket vi återkommer till. Det vi först 
ska uppehålla oss vid är den metodologiska dimensionen av repettanken. Vi 
tar utgångspunkt i en PM från Skolverket (Öquist & Fredén, 2002) där man 
beskriver tanken och svårigheten med att mäta skolan 1992 och 2003 med 
samma modell, men också med samma forskare, utvärderingsfrågor och i 
stort sett samma instrument (indikatorer). Författarna använder en metafor 
om fågeljakt för att illustrera jämförelseproblemet: 

Hela situationen vi står inför kan liknas vid att skjuta på ett streck fåglar 
under flykt. När vi andra gången lyfter bössan, befinner sig fågelstrecket 
på ett helt annat ställe än vid första skottet. Samtidigt ställer våra upp-
dragsgivare kravet på oss att vi ska kunna uttala oss om i vilken grad 
elevernas resultat i olika ämnen har blivit ”bättre” eller ”sämre” över tid. 
Hela den tankefiguren bygger på antagandet att det skulle finnas någon 
fast yttre referenspunkt mot vilken vi kan ställa resultaten vid de båda 
tidpunkterna. Alla som arbetar med undervisning och lärande vet att 
någon sådan fast ankarpunkt inte finns, i något ämne. Vad som ska ut-
göra kriteriet på ett gott eller svagt resultat behöver vi hela tiden resone-
ra om och vid varje mätning ta vår utgångspunkt i de mål och förutsätt-
ningar i övrigt som gäller just detta mättillfälle. Ändå lever före-
ställningen om ”rostfria kunskaper” och ”fasta måttstockar” för bedöm-
ning av kunskaper envist vidare. Hur tar vi oss ur detta dilemma? 
(Öquist & Fredén, 2002, s. 1)  

Vår tolkning är att fågelstrecket betecknar skolan (det utvärderingsobjekt 
som ska utvärderas) och att skytten är utvärderaren som vid två tillfällen för-
söker att träffa fågelstrecket (skolan) med sitt gevär (utvärderingens instru-
ment). Den fråga som Öquist och Fredén ställer är om samma skytt med 
samma gevär (utvärderare, instrument och indikatorer) kan träffa målet med 
samma träffbild en andra gång, trots att målet har förändrats, d.v.s. ”befinner 
sig på ett annat ställe”? 

Den förändring som illustreras i metaforen är alltså att utvärdera-
ren/skytten relativt nära i tid ställs inför problemet att avfyra ett andra skott 
(upprepa utvärderingen), mot ett avlägsnande fågelstreck. Vi skulle dock vilja 
modifiera metaforen för att fånga in den situation som mer liknar den som 
upprepningen av NU-03 ställdes inför i praktiken. Vid NU-03 kan vi konsta-
tera att mätning och bedömning inte görs av två näraliggande situationer 
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(som när samma fågelstreck hunnit en bit längre från skytten). Eftersom det 
har gått relativt lång tid mellan de två utvärderingarna (11 år) vill vi därför 
omformulera metaforen på följande sätt: År 2003 ställer man ut samma skytt 
med samma gevär vid samma sjö som 1992 med uppgift att träffa lika många 
änder som då. Problemet är att det har skett stora förändringar i fågelsjön. 
Det finns inte längre enbart en eller ett par sorters fåglar i sjön, utan många 
sorter (änder, men också svanar, skrakar och kanadagäss). Frågan blir därför 
vad det är för mål som skytten bör träffa och träffar när hela denna blandade 
samling fåglar flyger upp vid det andra jakttillfället. Kan den träffbild på än-
der, som skjutningen 1992 resulterade i, jämföras med träffbilden av det plu-
ralistiska fågelstreck som skytten får i sitt sikte 2003? 

6.2.2 Inte tillräckligt att justera siktet  
Vi menar givetvis inte att Skolverket inte har ingående kunskaper om att sko-
lan har förändrats sedan 1992. Detta har man rapporterat om i en rad olika 
sammanhang och rapporter. Denna kunskap har dock inte hindrat Skolverket 
att så långt som möjligt försöka upprepa utvärderingen 2003 så lika den som 
gjordes 1992 i syfte att få jämförbarhet mellan utvärderingsresultaten. Även 
Öquist och Fredén som problematiserar detta syfte i nämnda PM säger att de 
vill hålla fast vid en viss likhet på ”utvärderingsfrågans nivå”. Som exempel 
nämner man att om man vill ta reda på elevernas medvetenhet om konsu-
mentfrågor så kan utvärderingsfrågan vara densamma över tid. Däremot 
skulle den eller de mer preciserade undersökningsfrågor som formuleras för 
att besvara utvärderingsfrågan anpassas till den aktuella situationen, till ak-
tuella exempel, språkliga uttryck etc. Den konstant man vill hålla kvar är med 
andra ord ett visst kunskapsinnehåll: elevernas medvetenhet om konsument-
kunskap. 

Hur kan man tänkas motivera detta från Skolverket? Ett tänkbart svar 
som vi har uppfattat är att man tänker sig att det finns en kärna i det kun-
skapsinnehåll som man mäter i olika ämnen och att dessa ”rostfria” kunska-
per (begreppet används i nämnda PM från Skolverket) till sitt innehåll är 
oberoende av vilken av de två läroplanerna som gäller och som därför kan 
mätas med samma (eller i stort sett samma) instrument. Exempelvis att de 
kunskaper, t.ex. matematik och svenska, som eleven i grundskolan 1992 lärde 
sig är desamma som eleven i skolan 2003 lärde sig. 

Enligt projektledaren vid Skolverket diskuterades denna fråga ingående 
med forskarna som representerade de olika ämnena. Här framkom det skilda 
åsikter om beständigheten beroende på ämne. Enligt projektledaren hävdade 
ämnesföreträdarna inom matematik och även i engelska att det (i stort) är 
samma kunskapsinnehåll i ämnena över tid och att det (med smärre juster-
ingar av ”siktet”) går att göra om samma prov och jämföra mellan provtillfäl-
lena 1992 och 2003. Inom ämnen som idrott och hälsa och bild var man där-
emot betydligt mer kritiska till tanken och hävdade att kunskapsinnehållet 
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förändrats radikalt sedan 1992. Här blir det inte en tillräcklig åtgärd att göra 
smärre justeringar av mätinstrumentet. Det fanns också ämnen där företrä-
darna ansåg att det visserligen har skett förändringar, men att man till vissa 
delar kunde använda samma prov. Ett sådant ämne är svenska där man bl.a. 
diskuterade om provet för att mäta läsförmåga var tillämpligt i relation till de 
texter som elever idag kommer i kontakt med på nätet. Man menade att ele-
ver idag har utvecklat andra lässtrategier än vad man hade på 1990-talet. (Vi 
är medvetna om att det senare resonemanget tenderar att övergå till en fråga 
om att finna förklaringsfaktorer till olika resultat och kan måhända inte riktas 
mot provet som sådant och om det går att upprepa eller inte.)  

6.2.3 Idén om fasta kunskaper som kan mätas  
Den som menar att kunskaperna i t.ex. matematik 1992 är desamma som 
2003 kan hävda att man kan använda samma prov vid båda tillfällena. I ett 
ämne som anses ha ”rostfria” kunskaper kan samma prov upprepas tio år se-
nare eftersom det är samma faktiska kunskapsinnehåll som mäts. Annorlun-
da uttryckt: den operationalisering som provet representerar av kunskapsin-
nehållet i ämnet är giltig vid båda tillfällena. För att åter ta till metaforen om 
fågeljakt så är målet som man skjuter mot detsamma – likvärdiga fågelstreck 
– och om man använder samma skytt och gevär blir målbilderna jämförbara. 
Tankegången kan liknas vid den operationalisering som man gör när man vill 
kontrollera sin vikt över tid och väljer att använda sig av instrumentet våg. 
Med detta instrument (om det är reliabelt) kan man få tillförlitlig kunskap om 
vikt över tid. Den kritiska frågan är om relationen mellan kunskaperna i de 
ämnen som NU-03 och de prov som används är av likartat slag som relatio-
nen mellan vikten och vågen. En tolkning är att som essentialisten (vi åter-
kommer till detta begrepp) ser det som ett bevis för att ämnet innehåller en 
kunskapskärna (som operationaliserats i det mätinstrument som använts vid 
båda tillfällena) och att denna kunskapskärna inte påverkas av att skolan by-
ter mål eller läroplan. 

Anser man att det är andra kunskaper som undervisas 2003 så blir tän-
kandet svårare att motivera, såvida man inte upprepar samma prov för något 
annat syfte, exempelvis att man vill se hur eleverna 2003 klarar det ämnesin-
nehåll som gavs 1992. Syftet med detta skulle kunna vara att man antingen 
vill veta om eleverna 2003 kan något av den matematik som eleverna kunde 
1992 för att se om utfallet av läroplanerna är stora eller små. Om det skulle 
visa sig att eleverna 2003 behärskar samma kunskapsinnehåll som 1992 kan 
det antingen visa att detta inte förändrats sedan Lgr 80 trots införandet av 
Lpo 94, vilket i sin tur kan tolkas som att kunskaperna är desamma i båda 
läroplanerna. Det kan också tolkas som att den senare läroplanen inte har 
implementerats vilket kan ses som ett genomförandemisslyckande. Ytterliga-
re en alternativ tolkning kan vara att det rör sig om ett teorimisslyckande. Då 
är frågan inte om den nya idén (Lpo 94) har införts i praktiken. Snarare vill 
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man veta om idén har något nytt väsentligt innehåll som går att se effekterna 
av (jfr Weiss, 1998). Som vi har kunnat bedöma det finns inget av ovan-
stående syften bakom repeattanken varför våra resonemang enbart är hypo-
tetiska. 

6.2.4 En förändrad målbild utmanar utvärderingens validitet  
Om vi summerar vår analys så här långt, innebär den repeattanke som Skol-
verket driver med NU-03 att samma utvärdering (skytt och gevär) ger samma 
”träffbild” av skolan 1992 och 2003, vilket i sin tur garanterar jämförbarhet. 
Det problem som vi har påpekat är att målet inte är oförändrat (fågelstrecket 
har ändrat karaktär på väsentliga punkter) och att detta kräver en annan 
skicklighet av skytten (utvärderaren) än vid första tillfället. Man kan proble-
matisera repeattanken ytterligare ett steg och hävda att man genom fixering-
en på att mäta lika (få samma träffbild) vid omgång ett och två tenderar att 
mäta huruvida skytten (utvärderingen) är lika bra och lämplig att hantera 
geväret mot två olika mål, men inte om träffbilden är relevant andra gången 
med hänsyn till att målet har förändrats – eller med andra ord att man har 
föregripit metautvärderingen. 

Det som är problemet med repeattanken vid NU-03 är således inte att 
man vill upprepa utvärderingsmodellen, utan att man i NU-03 strävade efter 
att hålla fast vid såväl samma utvärderare som instrument från NU-92 som 
ursprungligen var utvalda och utformade för att mäta målen i Lgr 80, till att 
också passa för att mäta målen i Lpo 94. Att på det sättet hantera den föränd-
rade målbilden, och en skola med mer pluralistiska elevgrupper med nya 
språkliga och kulturella referensramar, en ny lärarutbildning etc., genom 
samma utvärderare med samma instrument kan liknas vid att endast justera 
”siktet på geväret”. Eller för att anknyta till rapportens titel, att endast 
”stämma pianot” i tron att det gör att man spelar en aktuell repertoar. I kon-
kreta termer betyder det att man gör nya undersökningsfrågor för att anpassa 
NU-03 till de förändringar som man är medveten om har skett i skolan. Vi 
menar att man därmed koncentrerar sig på reliabiliteten och riskerar att 
bortse från validiteten.12 Validiteten handlar om att använda rätt sak till rätt 
tillfälle och sammanhang, vilket kräver kunskap om hur det aktuella sam-
manhanget ser ut. 

Till detta kommer att det man mäter i sig är en komplicerad fråga med 
tanke på att kunskap inte är enkel att definiera i mätbara termer. Direkta 
mätningarna av kunskap tenderar att begränsas till faktakunskaper medan 
det är betydligt svårare att mäta självständigt tänkande, samarbetsförmåga, 
kamratskap och förmåga att utveckla kunskap i dialog med andra. Förutom 

                                                
12 ”Enkelt uttryckt har en mätnings reliabilitet att göra med hur noggrant en mätning är 

genomförd och validiteten med om man verkligen har mätt det man avser att mäta 
med instrumentet.” (Wolming, 1998, s. 84) 
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problemet med den direkta mätningens objekt antas proven och mätningen 
av elevernas kunskaper också ge indirekta kunskaper om tillståndet i skolan. 
En tänkbar tolkning kan då bli att om en skola ligger under medelvärdet på 
prov antas det ge indikationer på att undervisningen, lärarna, organisationen, 
kort sagt hela skolan har brister i kvaliteten. Eller också reducerar man pro-
blemet till elevnivå och söker förklaringar hos den enskilde eleven eller den 
grupp denne kan antas tillhöra. Med exemplet vill vi peka på att tolkningen av 
mätresultat kräver en teori om skolan och det man mäter som gör det möjligt 
att sätta in såväl utvärderingen som dess objekt i ett samhälls- och utbild-
ningspolitiskt sammanhang. Det kan ge möjligheter att förstå antaganden om 
hur skolan är och bör vara, samt vad den ska prestera och vad som kan vara 
goda och dåliga resultat. 

Mot den bakgrunden ska vi i nästa avsnitt vidga analysramen för vår 
granskning av NU-03 med hjälp av ett utbildningspolitiskt och utbildningsfi-
losofiskt perspektiv. Det innebär att vi betraktar skolan som en del av samhäl-
let och den kulturreproduktion som sker. Vidare analyserar vi skolans peda-
gogiska verksamhet och de kunskaper som man prioriterar mot bakgrund av 
ett tänkande om vad som är kunskap och hur kunskap kan utvecklas. Hur 
man ser på frågor av detta slag är av central betydelse för hur man tänker om 
utvärdering av skolan och vad som ska tas som bevis för om skolan lyckas el-
ler inte. 

6.3 NU-03 och det omgivande samhället 
Som framgått tidigare var syftet med NU-03 att frambringa ett nytt besluts-
underlag för grundskolan, genom att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen, 
visa på förändringar sedan 1992 och peka på behovet av insatser av skilda 
slag och på olika nivåer i organisationen. Det sistnämnda delsyftet hänvisar 
till vad utvärderingen har för relevans på skolnivå. Denna relevans har vi be-
rört och diskuterat i kapitel fem. Även om nyttan av NU-03 inte alltid upp-
levts som positiv vid de deltagande skolorna har dess resultat använts för sko-
lornas åtgärdsarbeten, dock i varierande grad. Nyttan och användbarheten av 
en nationell utvärdering av den svenska skolan betyder emellertid en sak på 
lokal nivå och en sak för de effekter som genereras utanför skolans väggar. 
Enligt Skolverket (2005) ska inte utvärderingens symboliska värde under-
skattas. 

För det första uppmärksammas en utvärdering av denna storlek av media 
och ges därmed också en stor spridningseffekt. För det andra har utvärde-
ringen en policyskapande effekt då politiker lätt sätter sig in i problemet med 
den svenska skolan. Vidare pekar man på de synergieffekter modellen ger då 
forskare från olika discipliner och ämnen samlas under ett gemensamt 
paraply. Som en fjärde punkt framhålls den metodologiska kunskap som alst-
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ras under arbetet och avslutningsvis uppmärksammas den lärandemiljö som 
erbjuds projektets forskare. 

Huruvida en utvärdering är relevant för dem som är delaktiga eller på an-
nat sätt involverade, exempelvis de som finns i den verksamhet som utvärde-
ras, är en nyttoaspekt som är viktig att beakta. Frågan om nytta och använd-
ning kan också ses ur ett bredare perspektiv utöver de direkt berörda. Det är 
om detta vi ska diskutera nedan genom att sätta in NU-03 i ett samhällsper-
spektiv för att sedan med hjälp av pedagogiska filosofier reflektera över den 
kunskapssyn som framkommer i utvärderingen. 

6.3.1 Från bilden av skolan till bilden av eleven 
Sedan de första nationella utvärderingarna utfördes under sluten av 1980- 
och början av 1990-talen har samhället förändrats och skolans uppdrag har 
genomgått stora förändringar som inneburit omfattande konsekvenser för 
skolor, lärare och deras yrkesutövande. Bakom utbildningsreformerna ligger 
föreställningen om en samhälleligt förändrad produktion och därmed en för-
ändrad ekonomi, där kunskap och kompetens utgör substansen och drivkraf-
ten. Förändringen för grundskolan sammanfattas av Skolverket (2005) i ter-
mer av mål- och resultatstyrning, kommunalisering, decentralisering, privati-
sering, marknadsanpassning och friare resursanvändning. Med denna ut-
veckling som bakgrund ska vi här fokusera den, i vår mening, stora skillnad 
som föreligger mellan analysmodellerna 1992 och 2003, en skillnad som har 
såväl samhällsteoretisk som pedagogisk filosofisk relevans. 

Den analysmodell som låg till grund för NU-92 förstår vi som en kontex-
tuell modell eftersom utvärderingens resultat, åtminstone enligt dess mål-
sättning, ska förstås i relation till skolans yttre och inre ramar (Skolverket, 
1992). Den analysmodell som användes i NU-03 uppfattar vi som en indivi-
duell modell, då elevprestationer aggregeras till elevgruppen och inte bestäms 
eller tolkas i enhetlighet med skolans ramar. Anledningen till denna reduk-
tionistiska modell torde bero på att man från Skolverkets håll ansåg att det 
var alltför svårt att relatera resultaten till skolans ramar då den rådande sam-
hällsbilden och skolbilden uppvisar en sådan uttalad mångfald. Då den ena 
skolan inte är den andra lik är det enbart möjligt att ge ett helhetsperspektiv 
på eleverna i den svenska skolan. Genom att befria analysmodellen från dessa 
ramar blir skolan helt enkelt inte relevant för den enskilde individens presta-
tioner eftersom hon tillsammans med andra individer utgör en population 
som representerar elever i den svenska skolan. Den nationella utvärderingen 
har med andra ord gått från att presentera bilden av skolan 1992 till att pre-
sentera bilden av eleven 2003. Detta innebär dock inte att utvärderingens 
abstrakta karaktär har reducerats och blivit mer konkret. 
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Brist på kunskap om skolors och elevers typiska särdrag 
En fråga som är relevant att ställa i detta sammanhang är om NU-03 har gått 
från det pedagogiska sociologiska perspektiv som karaktäriserar NU-92 till 
ett pedagogiskt psykologiskt perspektiv i sin strävan efter att frambringa bil-
den av eleven? Ur ett pedagogiskt sociologiskt perspektiv ställs frågor om det 
sociala samspelets regler, vilka normer, regler och sociala grupper som ut-
märker skolan. Här uppmärksammas hur olika sociala miljöer (t.ex. organisa-
tioner, institutioner som familjen samt sociala klasser och grupper) och regler 
för samspel och kontroll påverkar handlingar, tankar och kunskaper. Ur ett 
pedagogiskt psykologiskt perspektiv ställs frågor om individers olikheter och 
särdrag, vad barn har för behov, hur de lär och utvecklas i skolan. Ur ett pe-
dagogiskt filosofiskt perspektiv, där frågor om kunskaps- och idéinnehåll, etik 
och vilka pedagogiska processer som präglar skolans olika miljöer ställs och 
reflekteras över (Lundgren, 1986; Englund, 1992), innebär skiftet från ramar 
till individ inte att utvärderingen har gått från en strikt pedagogisk sociolo-
gisk modell till en pedagogiskt psykologisk. NU-03 är lika abstrakt som NU-
92 men saknar såväl ramar för skolans verksamhet som typiska särdrag för 
individerna som befolkar skolan. NU-03 representerar eleven på nationell 
nivå och brottas därmed med samma form av kritik som NU-92 kritiserades 
för, nämligen relationen mellan abstrakt eller nationell nivå och konkret eller 
partikulär nivå (Lander, Thång & Torper, 1994; Jacobsson & Sahlin-
Andersson, 1995). 

Ett ökat avstånd mellan det nationella och det lokala  
På den nationella nivån finns den svenska skolan och den svenska eleven, ut-
tryck i generella och abstrakta termer. På den lokala nivån finns konkreta 
skolor och elever med konkret produktion och konkreta problem (jfr Lund-
gren, 2002). Den abstrakta natur som nationella utvärderingar präglas av, 
oavsett om man söker frammana bilden av den svenska skolan (NU-92) eller 
bilden av den svenska eleven (NU-03), åsidosätter det partikulära och fjär-
mar sig från det konkreta. Skolans problem är knappast generella utan ofta 
specifika. Utvärderingars relevans i ett allt mer pluraliserat och de-
centraliserat skolsystem kräver fortfarande att dessa motiv översätts lokalt. 
De problem som uppvisas med skolans verksamhet på generell nivå måste 
kunna formuleras och meddelas till dem det berör, på specifik nivå. Vad som 
skiljer tiden mellan de båda utvärderingarna åt är en allt mer tilltagande de-
centralisering. Denna har inte enbart resulterat i att det finns allt fler aktörer 
som uppträder på formuleringsarenan, den har också inneburit en tydligare 
uppdelning av arenor där politik formuleras, då den nationella formulerings-
arenan konkurrerar med lokala formuleringsarenor. Framförallt har skolsek-
torns stora volym och mångfald lett till att avståndet mellan den nationella 
formuleringsarenan och de lokala formulerings- och realiseringsarenorna har 
ökat (Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundgren, 2002). 
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Fjärmande från det lokala ger låg status på skolnivå  
Huvuduppgiften för NU-03 har varit, likt den 1992, att så gott som möjligt 
konstruera en bild av världen som den ser ut. För denna uppgift har Skolver-
ket varit trogen metodens regler då de har gett en helhetsbild av elevers pre-
stationer i förhållande till läroplanens formuleringar. Avsikten har varit att 
uppvisa en nationell bild av eleven och utvärderingen gör inte anspråk på att 
beskriva tillståndet i en viss kommun eller på en enskild skola (Skolverket, 
2005; Öquist, 2002). 

Vår studie av rektorers, samordnares och lärares uppfattningar av NU-03 
styrker uppfattningen om att det partikulära åsidosätts, vilket får konsekven-
ser för hur man på skolorna uppfattar nyttan med NU-03. Även om resulta-
ten från nationella utvärderingar anses vara betydelsefulla upplever skolorna 
många gånger resultaten som alltför generella för att kunna användas lokalt. 
Resultatet har inte kunnat fungera som ett aktivt arbetsredskap för skolans 
åtgärdsarbeten. Även om man på skolorna i vår fallstudie inte avfärdar vikten 
med NU-03 fick den låg status i relation till de redan pågående utvärderings- 
och utvecklingsarbeten som genomfördes på lokal nivå. Det kan förklaras 
med att skolorna saknade verktyg för hur NU-03 kan användas för att utveck-
la och förbättra arbetet på den enskilda skolan. 

Individen får inte något sammanhang – orsaksfrågan dekontextualiseras  
Användandet av en reduktionistisk modell som fokuserar individen snarare 
än skolan innebär alltså inte att utvärderingen blir mer konkret. Den bild av 
eleven som växer fram i NU-03 är en abstrakt individ som mycket väl kan 
jämföras med en liberal förståelse av det autonoma subjektet (Sigurdsson, 
2002). Det autonoma subjektet är, som en stabil och rationell varelse, inte 
beroende av kontextuella och strukturella omständigheter. Hon är i sig en 
autentisk källa för handling och skapande av mening. Även om den pluralis-
tiska och föränderliga skolan uppvisar ett överflöd av olika miljöer i vilka lä-
randet sker genom interaktion med andra är eleven som subjekt en självstän-
dig och rationellt handlande individ. Med tanke på att individen äger vissa 
egenskaper och förutsättningar är det möjligt att förlägga eventuella miss-
lyckanden på henne själv och inte på de strukturella förutsättningar som bin-
der eleven till en given lärandemiljö eller socialt sammanhang. Det är relatio-
nen mellan individen och hennes sociala sammanhang som utgör grunden 
för nästkommande diskussion om en social ordning och dess betydelse för 
vilka kunskaper och vilken kunskapssyn som utvecklas och prioriteras. 

6.3.2 Skolan måste ses i sitt sammanhang  
För att en social ordning ska uppstå och fortsättningsvis reproduceras krävs 
energi och information. Med energi avses de ting som är nödvändiga för 
människans överlevnad såsom värme, skydd och föda samt skapandet av 
symboler och kunskap som ger mening åt tingen. Genom information får 
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människan inte enbart kunskap om hur energin kan finnas, skapas, organise-
ras och fördelas, utan även hur denna kan återskapas. Ur dessa två processer 
växer en given samhällelig ordning fram genom vilken den slumpmässiga och 
kaosartade världen görs begriplig och möjlig att leva i. Eftersom ett samhälle 
legitimerar sig själv genom att inordna människan i en kollektiv föreställ-
ningsvärld bortom hennes kontroll kan världen inte organiseras utan någon 
form av hierarkisk kontroll. Ett givet samhälles utbildningssystem, genom 
vilket samhällets materiella bas och dess kultur ständigt återskapas, spelar 
stor roll för att återskapa och bekräfta den sociala ordning efter vilket ett 
samhälle är uppbyggt (Broady, 2000a; Callewaert, 2000). 

Att gå i skolan – mer än att lära sig läsa, skriva och räkna  
Vi menar att det inte räcker med att utvärdera elevens förmåga att läsa, skriva 
och räkna. En nationell utvärdering måste också granska hur skolan bidrar 
till att hos eleven utveckla ett demokratiskt sinnelag och en humanistisk 
människosyn. Uppfostran och undervisning är organiserade processer genom 
vilken kulturen utvecklas och överlämnas från en generation till nästa. Den 
franske sociologen Émile Durkheim (1922/1956) talade om uppfostran och 
undervisning i dessa termer. Han menade att det var genom utbildning som 
människan blir en social varelse och skolan är en institution där elever upp-
fostras att tänka och handla på ett visst sätt, ett sätt som är accepterat av 
samhället. Flertalet tänkare, nutida såväl som klassiska, har visat att ett givet 
samhälles utbildningssystem inte är uppbyggt efter en individuell struktur 
utan efter samhällets struktur och att uppfostran och utbildning handlar om 
mer än att lära den uppväxande generationen att läsa, skriva och räkna 
(Månsson, 2005). 

Med etablerandet av ett organiserat skolsystem formas också idéer om re-
lationen mellan samhälle och undervisning. I detta avseende utgör utbildning 
den pedagogiska process varigenom kulturen överlämnas och utvecklas från 
en generation till nästa. Varje samhälle uppvisar emellertid sina egna infor-
mella och formella utbildningssystem. När ett samhälle förändras måste dess 
utbildningssystem omstruktureras för att etablera nya band mellan individ 
och samhälle. Enligt Lindensjö och Lundgren (2000) måste varje form av 
samhällelig förändring förstås i förhållande till hur skolan som institution 
påverkas. Vad som händer i skolan som institution är inte oberoende av hur 
dess formella system fungerar, hur undervisningen organiseras och medieras. 

Genom detta perspektiv är det möjligt att ifrågasätta tanken om att det är 
möjligt att avlägsna skolan från eleven och därmed representera en nationell 
bild av eleven genom att enbart titta på hennes prestationer utifrån på för-
hand uppsatta nationella mål i givna ämnen och tematiker. Skolans ramar 
bestämmer i mångt och mycket vad eleverna lär sig, hur kunskapsproduktio-
nen och kunskapsreproduktionen går till och vad för resultat eleverna uppvi-
sar. Vidare ligger också dess ramar till grund för elevernas sociala kontext och 
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därmed spelar de en roll för det sätt på vilket en människa uppfattar och be-
möter sin omvärld. Elever som går på en skola är med andra ord på ett visst 
sätt, elever som går på en annan skola är på ett annat sätt. I detta avseende är 
det skillnad mellan de elever som går i en borgerlig musikskola och de som 
går i en segregerad invandrartät skola (jfr Broady, 2000b). Även om det 
klassblock som skapades i och med det fabrikscentrade samhällets framväxt 
har börjat vittra sönder finns det fortfarande skäl att fokusera relationen mel-
lan individ och samhälle, även när det gäller kunskapsmätningar. 

NU-03 skapar en stillbild av eleven, medan samhällsförändringen pågår 
I ljuset av de samhälleliga förändringar som föranledde NU-03 och av de 
fortgående förändringarna, kan bilden av eleven inte enbart förstås som en 
stillbild av det nationella läget 2003, en stillbild som representerar den 
svenska eleven. Den bild som framkommer i utvärderingen och i de texter 
som denna diskuteras i är en bild av rörelse, en bild av förändring. Ju mer 
pluralistiskt och rörligt ett samhälle blir desto svårare blir det att ge en gene-
rell bild av en allt mer komplex och varierad verksamhet. Därför är det, åt-
minstone i detta avseende, anmärkningsvärt att NU-03 inte tar hänsyn till det 
sätt på vilket utbildningen knyts till samhället genom verksamhetens ramar. 
Dessa ramar är givna och bestämda av stat och kommun, utformade av 
kommunen tillsammans med den enskilda skolan eller det enskilda upptag-
ningsområdet. Det är också viktigt att påpeka att utbildningen inte begränsas 
till det omgivande samhället, utan hör även till det kommande. Ju mer förän-
derligt ett samhälle blir, desto mer angeläget är det att utveckla nya kunska-
per om världen och alternativa former för dess kunskapsproduktion (Lund-
gren, 2002). Kunskapen om världen och om dess kunskapsproduktion är i ett 
samhälle statt i ständig förändring fortfarande ett avtryck av den sociala värl-
dens ordning (Broady, 2000a). 

6.3.3 Vad för slags kunskaper utvärderas? 
Även om Skolverket uppmärksammar de förändringar som skett under 1990-
talet har man valt att inte ha dessa i åtanke då elevers kunskaper ska utvärde-
ras. I NU-03 utvärderas därmed enbart individers kunskaper, inte de krav 
som individerna möter på skolan som institution och frågan om vilka slags 
kunskaper hos eleven dagens (olika) skolor bidrar till med avseende på de 
samhälleliga förändringar som föreligger mellan de båda nationella utvärde-
ringarna. Även i detta sammanhang framträder det ur ett reduktionistiskt 
perspektiv en uppfattning om människan som ett autonomt subjekt vars 
egenskaper och kunskaper kan mätas och utvärderas som ett avgränsat fe-
nomen. Ett sådant individualistiskt perspektiv får också konsekvenser för 
skolans lärare. Även om den enskilda läraren av tradition äger rätt att själv 
bedöma hur undervisningen ska bedrivas påverkas hon av specifika samhäl-
leliga omständigheter. En av dessa omständigheter utgörs av den rådande 
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utbildningspolitiska diskursen, vilket i detta avseende gör att hon socialiseras 
in i ett liberalt perspektiv på utbildning där individuella förklaringar ges på de 
problem de stöter på, men som i själva verket inte kan förstås utanför sin 
kontext. Det är i detta sammanhang behovet av ett pedagogiskt filosofiskt 
perspektiv vid utvärderingar av kunskap och kompetens blir relevant.  

6.4 Behovet av ett pedagogiskt filosofiskt perspektiv för NU-03  
Följande reflektion tar sin utgångspunkt i frågan om vilken föreställning eller 
vilka föreställningar som finns om kunskap och kunskapsproduktion i NU-03 
genom att relatera denna till pedagogiskt filosofiska traditioner. För att få en 
begreppsapparat för analysen så börjar vi med hjälp av Englund (1986) att 
beskriva fyra pedagogiska filosofier som har dominerat under 1900-talet i 
form av progressivism, essentialism, perennalism och rekonstruktivism. Där-
efter diskuterar vi dessa i relation till de föreställningar om kunskap som 
framkommit i metautvärderingen av NU-03. 

6.4.1 Lärande för det beständiga eller det föränderliga?  
Det som står i centrum för progressivismen är värderingar om demokrati 
som möjliggör ett fritt spelutrymme för idéer och personlighet. Målet är ut-
bildning som problemlösning och att lära att lära. Kunskaper ses som red-
skap för att hantera erfarenheter och att lösa problem man ställs inför i prak-
tiken. Innehållet i det pedagogiska arbetet hämtas ur det verkliga livet och det 
är barnens egna behov som avgör vad man ska arbeta med. Det som betonas 
är samarbete snarare än tävlan och att deltagaren ska vara delaktig och själv 
planera sitt lärande. Traditionen representerar en problemorienterad under-
visning grundad på elevens erfarenheter. 

Till skillnad från progressivismen så utgår essentialismen från en objekti-
vistisk kunskapssyn och att pedagogisk verksamhet ska baseras på den essen-
tiella, vetenskapligt ärvda och prövade kunskapen, samt det moderna sam-
hällets lagar för kunskapsbildning. Lärandet måste inriktas mot avlägsna mål, 
ha ett långsiktigt perspektiv och stannar inte vid att tillgodose närliggande, 
omedelbara intressen. Innehållet i undervisningen har en koppling till de tra-
ditionella akademiska ämnena. På lägre stadier är det basfärdigheter som be-
tonas och på högre stadier fokuseras läroämnena. Metoden för lärandet är 
teoretisk undervisning och lärandet av abstrakta begrepp och vetenskaplighet 
är viktiga kriterier för värdefull kunskap. 

Det tredje exemplet på pedagogisk filosofisk tradition är perennalismen. 
Här utgår man från att det finns bestående sanningar och värden som måste 
lyftas. Målet för undervisning är att kultivera förnuftet och hjälpa människan 
att sträva mot mål som är goda för henne själv och medmänniskor. Innehållet 
i undervisningen gäller de ”eviga frågorna”, klassiska humanistiska frågor 
som rört människan i alla tider. Utbildning ses inte som en reproduktion av 
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livet självt utan som en förberedelse för livet. Tankegången är att eleverna får 
den bästa förberedelsen för livet genom att undersöka vad i kulturarvet som 
har bestående värde. 

Den fjärde pedagogiskt filosofiska traditionen är (social) rekonstrukti-
vism. Inom denna tradition utgår man från att utbildning måste vara ett hu-
vudredskap för samhällsplanering och social handling och baseras på kultur- 
och samhällskritik. Pedagogiken ska vara framtidsinriktad och har som mål 
att åstadkomma samhällsförändring, att identifiera samtida kulturella och 
sociala problem, att övertyga människor om nödvändigheten av att rekon-
struera det samhälle vi lever i och att kritiskt granska och ompröva de lös-
ningar som finns samt pröva egna lösningar. Innehållet ska vara tvär-
vetenskaplig kunskap som bryter gamla traditionella ämnesgränser. Den 
grundläggande pedagogiska metoden är social samvaro i grupp som förbere-
delse för det sociala livet som vuxen. Deltagandet ska stimuleras för att 
omskapa samhället till en planerad demokrati. 

Vilken av dessa inriktningar som man förespråkar får stor betydelse för 
hur utvärderingens fokus kommer att utformas. 

6.4.2 Det essentialistiska draget i NU-03  
När det gäller den pedagogiska debatten om skolan har den främst rört sig i 
spänningsfältet mellan progressivism och essentialism. Under 1960-talet fö-
respråkades en essentialistisk skola medan den utbildningspolitiska debatten 
under 1970- och 1980-talen har haft en mer progressivistisk karaktär med 
betoning på att undervisning skulle utgå från elevernas erfarenheter och in-
tressen och att studierna skulle vara ämnesövergripande. I början av 1990-
talet kom en mer essentiell utbildningsfilosofi med basfärdigheter och teore-
tiska läroämnen i fokus (Englund, 1995). Hur det egentligen står till på sko-
lorna och vad olika röster uttalar sig om i debatten om skolan är inget som 
ska diskuteras här. I nästkommande avsnitt kommer vi istället att fokusera på 
det essentialistiska draget som framträder i Skolverkets fokus på elevens kun-
skap, d.v.s. i möjligheterna att mäta kunskap och om mätinstrumentens och 
kunskapens konsistens. Det finns med andra ord något essentiellt i det som 
ska mätas och det gäller bara att ha rätt instrument för denna kunskapsmät-
ning. 

NU-03 mäter beständiga kunskaper i en föränderlig värld  
I diskussionen om utförandet av NU-03 ligger fokus fortfarande på adekvata 
instrument och metoder genom vilka kunskaper om elevers prestationer sam-
lats in. Statistiskt sett följde urvalet av skolor, elever och lärare i stort uppläg-
get från NU-92. För att försöka att anpassa undersökningen till den föränd-
rade och mer pluralistiska bild som såväl samhälle som skola uppvisar, gjor-
des vissa modifieringar. Dessa var mestadels av teknisk art och hade snarare 
med insamlingen av material att göra, än med en pedagogisk filosofisk reflek-
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tion över den förändrade bild som utvärderingen utförs i. Uppfattningen om 
det konsistenta i instrumenten är möjlig att spåras i tanken om att göra en 
repeatstudie för att mäta jämförelser över tid, där resultaten från NU-03 skul-
le jämföras med resultaten i NU-92. Det essentialistiska draget i att man för-
ordar samma utvärdering ligger här inte i föreställningen om att en upprep-
ning skulle garantera samma resultat, utan i att man håller fast vid instru-
menten. Trots att man har tagit i beaktande de förändringar som kan ha skett 
mellan utvärderingarna anser man att instrumenten är så konsistenta att de 
kan användas för att mäta målen i en läroplan som de inte är utformade för 
att mäta. Även om skolan har förändrats verkar med andra ord inte de efter-
frågade kunskaperna ha förändrats. 

Skolan – en kunskapsfabrik 
Som framgått ovan representerar essentialismen en syn om att kunskapen är 
oproblematisk och fixerad och utgör en del av den institutionaliserade kun-
skapsproduktionen. Genom dess fokus på stabilitet och konsistens represen-
terar essentialismen den etablerade traditionen, dess metoder och struktur 
samt ett skolsystem där kunskapen formas utanför själva skolan och lärs ut i 
skolan. Skolan reduceras med andra ord till en plats där lärandet äger rum. 
Kunskaperna produceras utanför skolan, paketeras och serveras till mottaga-
ren (det vill säga eleven) som kan vara mer eller mindre mottaglig för den 
kunskap som erbjuds. Denna tanke representeras i Skolverkets tal om ”rost-
fria kunskaper”, det vill säga kunskaper som är oberoende av kontextuella 
och strukturella förutsättningar. Vissa av de kunskaper som lärs ut i skolan 
ses som beständiga och har således inte ändrats sedan 1992 års mätning. I ett 
essentialistiskt perspektiv på kunskapsinnehållet blir det således inget pro-
blem att använda sig av samma mätmetod över tid, åtminstone inte i mät-
ningarna av skolans ”rostfria kunskaper”, eftersom man mäter samma kun-
skaper vid båda tillfällena. Tanken inbegriper inte idén om att lärandet sker i 
den interaktion som uppstår mellan de personer som vistas i en viss läran-
demiljö (Rogoff, Matusov & White, 1998). 

Idén om beständiga kunskaper går igen bland forskarna då olika ämnen 
diskuteras tillsammans med mer korrosionskänsliga kunskaper stadda under 
föränderlighet. Företrädarna för matematik och engelska hävdar att kun-
skapsinnehållet i stort sett är det samma och är tämligen okänsligt för föränd-
ringar. Uttalanden om ett oföränderligt kunskapsinnehåll där kunskaper i 
matematik och engelska är desamma 2003 som 1992 vilar på en objektiv 
kunskapssyn, där skolämnet vilar på den vetenskapliga modersdisciplinen 
och dess förutsättningar för kunskapsbildning. Ämnet innehåller en kun-
skapskärna som inte påverkas av samhälleliga förändringar eller att skolan 
byter läroplan. 
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6.4.3 Inte enbart essentialism – tecken på en utvidgad kunskapssyn  
Det finns dock uttalanden som tyder på en mer progressivistisk kunskapssyn 
bland deltagande forskare. Företrädarna för idrott och hälsa samt bild ställer 
sig kritiska mot kunskapsinnehållets konsistens och menar att det inte är 
samma kunskaper som eftersträvas 2003, dessa har förändrats radikalt sedan 
1992. Vidare finns det progressiva drag i uttalandet från ämnesrepresentanter 
för svenskämnet. Även om kunskapsinnehållet inte har förändrats nämnvärt 
har de inlärningsmässiga förhållandena förändrats över tid, det går med 
andra ord inte att mäta läsförmågan 2003 med de texter som användes 1992 
då eleverna utvecklat andra typer av lässtrategier i takt med Internets ut-
veckling och tillgänglighet. Denna position, som befinner sig mellan essentia-
lism och progressivism, betecknar Östman (1995) med termen ”progressenti-
alism”. Här samsas tankarna om att svenskämnets konsistens utgörs av dess 
relation till den vetenskapliga disciplinen, men att urvalet måste ändras på 
grund av att kontextuella och strukturella omständigheter gör att inlärnings-
möjligheterna ändras över tid. 

Om vi sammanfattar vår analys så här långt kan man säga att NU-03 gör 
ett försök att bredda sin kunskapssyn men utvärderingen är mer reduktionis-
tisk än NU-92 som tog mer hänsyn till kontextuella förhållanden. Med tanke 
på uttalanden om mätinstrumentens beständighet och ämnenas innehålls-
mässiga oföränderlighet finns det ett uttalat essentialistisk drag i NU-03, men 
med vissa progressiva och progressentialistiska inslag. Eftersom kunskapen 
är objektiv och mätningen av denna styrs av en stark tilltro till korrekta mät-
instrument – eller för att anknyta till vår metafor; att geväret och siktet är rätt 
inställt – är det oproblematiskt att samtidigt då man mäter elevens kunska-
per lyfta henne ur den samhälleliga och inlärningsmässiga kontext där kun-
skapsproduktionen sker. Det spelar således ingen roll vid vilken ”fågelsjö” vi 
befinner oss och att målet/fågelstrecket skiftar i sammansättning, storlek etc.  
Det är, som det tidigare har framgått, vad vi uppfattar vara den stora skillna-
den mellan den kontextuella modell som karaktäriserar 1992 års utvärdering 
och den reduktionistiska modell som framträder i 2003 års utvärdering. Gör 
det NU-92 mer progressiv och därmed mer lämpad att utvärdera det natio-
nella kunskapstillståndet i ett föränderligt samhälle? 

6.4.4 Kunskap som avbildning av verkligheten 
I ett avseende har Skolverkets kunskapssyn inte förändrats sedan 1992. Kun-
skapssynen är traditionell och bygger på att kunskap är en avbildning av 
verkligheten (Molander, 1994). Utvärderingen bemöter inte nya fenomen på 
nya sätt, utan genom filosofisk ortodoxi förstås vetenskaplig kunskap som 
objektiv och neutral, så länge materialet samlats in på ett korrekt sätt och 
analyserats med rätt instrument. Forskningsresultaten presenteras i enlighet 
med en vetenskaplig kunskapstradition där bilden av den svenska eleven 
framställs som ett avpersonifierat namnlöst objekt vars kunskaper utvärderas 
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utifrån de officiella definitionerna av skolans måluppfyllelse. Vidare ka-
raktäriseras både NU-92 och NU-03 av en stark fokus på adekvata instru-
ment och metoder genom vilka kunskaper om elevers prestationer samlas in. 
Skolverkets fokus på individens kunskap som relateras till skolans förutsätt-
ningar att producera denna kunskap gör emellertid inte utvärderingsmodel-
len mindre relevant än NU-92 eftersom bilden av eleven (NU-03) formades, 
likt bilden av skolan (NU-92), utifrån en klar föreställning om vad kunskap är 
och hur den ska se ut, formulerad i nationella styrdokument. I detta avseende 
är NU-92 inte mer progressiv än NU-03. 

Vidare förenas den kontextuella modellen och den reduktionistiska model-
len av deras abstrakta natur. En utvärdering som fokuserar individen och inte 
skolan blir således inte mindre abstrakt. Det är bilden av den nationella ele-
ven som framträder i NU-03, precis som det var bilden av den nationella sko-
lan som framträdde i NU-92. Båda utvärderingarna förenas i ambitionen att 
frammana en generell bild av antingen eleven eller skolan och inte hur en viss 
elev är eller hur det står till i en given kommun. Men, tittar man samtidigt på 
de intentioner som NU-92 respektive NU-03 uttalar och på de skillnader som 
föreligger mellan en kontextuell och en reduktionistisk modell så finns det 
åtminstone en, uttalad progressivistisk ambition i NU-92. Den har ambi-
tionen att inte enbart bedöma mot mål, utan även bedöma bakgrundsfaktorer 
och utveckla lokal utvärdering. Strävan är att ta hänsyn till skolans ramar och 
göra utvärderingen känslig för samhällelig förändring och hur denna föränd-
ring påverkar olika skolors, och deras olika miljöer för, kunskapsproduktion. 
Huruvida NU-92 uppfyller denna ambition är en fråga som faller utanför 
denna diskussions filosofiska fokus. Det vi resonerar över är grunderna för 
kunskapssynen och rationaliteten bakom NU-03 genom att jämföra dessa 
med grunderna för den kunskapssyn och rationalitet som låg bakom ut-
vecklingen av NU-92. Vi fokuserar således inte den empiriska frågan huruvi-
da NU-92 har lyckats med att leva upp till sina ambitioner om att förankra 
det progressiva idealets fokus på samhällelig förändring och huruvida denna 
förändring påverkar skolornas kunskapsproduktion eller inte. 

Tanken om att det föreligger skillnader mellan olika skolor och mellan ele-
ver på en och samma skola uppmärksammas med andra ord i NU-92 men 
inte i NU-03. I 2003 års nationella utvärdering utvärderas individers kun-
skaper oberoende kontextuella eller strukturella förutsättningar. Utvärde-
ringen blir en handling som föregås av föreställningen om ett autonomt sub-
jekt vars egenskaper och kunskaper kan mätas och utvärderas som ett av-
gränsat fenomen. Om vi å andra sidan ser på vad 1992 års utvärderingsmo-
dell skulle kunna kritiseras för (från rekonstruktivistiskt håll) så är det att den 
är hållningslös då den saknar en teori om social välfärd och därmed blir an-
passningsbar till samhälleliga förändringskrav utan speciella kvali-
fikationskrav på skolans demokratisträvande roll (Englund, 1986). Om sko-
lans innehåll anses vara oproblematiskt, men att förändringar påverkar vill-
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koren för kunskapsproduktionen, uppvisar modellen såväl essentialistiska 
som progressivistiska drag och NU-92 kan därmed betecknas som progessen-
tialistisk. 

NU-03 saknar en uttalad filosofi för sin kunskapsmätning 
Nu menar vi inte att det är så enkelt att NU-03 helt saknar en teori om sam-
hällsutveckling. Däremot verkar denna inte ha påverkat utformningen av 
2003 års utvärderingsmodell. En slutsats är att NU-03 saknar en teori om det 
sociala sammanhangets vikt och aktualitet för kunskapsproduktionen och en 
uttalad filosofi om vilken kunskapssyn som ligger till grund för att mäta kun-
skap. Det centrala i vårt resonemang är inte heller om NU-03 är essentialis-
tisk eller inte, eller vilken av utvärderingsmodellerna som är bäst lämpad att 
mäta en nations kunskapstillstånd i ett pluralistiskt samhälle statt i ständig 
förändring. Poängen med diskussionen är, som vi ser det, att det bör finnas 
en medvetenhet om vilken pedagogisk filosofi eller vilka pedagogiska filoso-
fier som ligger till grund för utvärderingens kunskapssyn. I ljuset av ett för-
änderligt samhälle är det relevant att resa frågan om det är möjligt att använ-
da samma modell för att samla in och mäta elevers kunskaper i givna ämnen. 
Frågan är med andra ord: Bör den nationella utvärderingens utformning för-
ändras för att samla in och mäta kunskaper i en förändrad värld? Finns det i 
så fall modeller eller ansatser för utvärdering som erbjuder alternativ till den 
traditionella målmodellen för utvärdering?  

6.5 Reflektioner inför kommande utvärderingar 
Vår tredje utvärderingsfråga gällde hur den nationella utvärderingen kan ut-
formas i framtiden. Vi avslutar kapitlet med några reflektioner och rekom-
mendationer som svar på frågan. Till att börja med konstaterar vi att de na-
tionella utvärderingarna både 1992 och 2003 har haft en relativt omfattande 
budget på 30 miljoner kronor. Vi tycker att Skolverket bör överväga om dessa 
pengar ska fördelas på en större variation av utvärderingsinsatser. I det 
sammanhanget bör den kritik som riktas mot den nationella utvärderingen 
från skolorna beaktas. Kritiken ger anledning att betänka vilka kunskapsin-
tressen som utvärdering av skolan ska tillgodose. Syftet idag är att ge under-
lag för Skolverkets och centrala makthavares bedömningar av skolans utveck-
lingsbehov och skolpolitikens utformning. Samtidigt finns en ambition att 
vara till nytta för den lokala skolverksamhetens kunskapsbehov för sitt ut-
vecklingsarbete. Detta kräver mer genomarbetade utvärderingsmodeller i 
samarbete med aktörer på skolnivå än vad NU-03 lyckades uppnå. 

Samhällets ökade komplexitet och insikten om de lokala villkorens bety-
delse för skolans verksamhet har ökat kraven på att vara lyhörd för olika in-
tressenters behov när man ska ge en nationell bild av skolans måluppfyllelse 
och kvalitet. Till detta kommer att föränderligheten, individualisering och 
mångfalden gör det problematiskt att förlita sig på gamla och beprövade mät-
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instrument och insamlingsmetoder. Därför pekar vi på vikten av reflektion 
kring den nationella utvärderingens kunskapssyn innan den genomförs på 
nytt, t.ex. med utgångspunkt i pedagogiskt filosofiska begrepp som vi visat på 
ovan. Utvärderingen kan inte enbart genomföras utifrån de officiella defi-
nitionerna av skolans måluppfyllelse eller vad ett konkret dokument (som 
den gällande läroplanen eller en given kursplan) föreskriver. Det är också vik-
tigt att frågan om skolans eller ett ämnes måluppfyllelse även ställs i relation 
till de föreställningar om utbildning som finns bakom dessa konkreta doku-
ment. Här kan ett pedagogiskt filosofiskt perspektiv och teorier om samhället 
och skolans ramar utgöra en fruktbar utgångspunkt i analysarbetet. 

6.5.1 Framtida modellval för utvärdering av skolan 
Nedan ska vi ta upp några principer för val av utvärderingsmodeller och dis-
kutera deras för- och nackdelar. Vi anknyter också till det förda resonemanget 
kring vilken kunskapssyn som ska ligga till grund för val av utvärderingsmo-
dell, samt till frågan om vem – på vilken nivå i skolsystemet – ansvaret för 
utvärdering ska ligga. 

Som vi redan har påpekat styrs tolkningen av vem som ska utvärdera sko-
lan och med vilka kriterier i hög grad av ur vems perspektiv eller intressen 
frågan behandlas. Kogan (1986) identifierar tre viktiga domäner som kan 
ingå vid analys av vem som styr, utvärderar och kontrollerar kvalitet i skola 
och undervisning. Rolf, Ekstedt och Barnett (1993) presenterar en liknande 
indelning som illustreras i figur 2. 
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Figur 2. Domäner vid styrning och utvärdering av kvalitet i skolan. 

Med referens till dessa domäner och de intressenter som identifieras i tabel-
len kan tre modeller för utvärdering av kvalitet i skolan beskrivas. När vi talar 
om modell – eller kanske snarare idealtyper i webersk mening – avses en hu-
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vudinriktning inom vilken mer specifika varianter eller specifika modeller för 
utvärdering kan utformas. 

1. Den politiskt-administrativa modellen förknippas ofta med en tekniskt 
rationell planeringstradition och statens föreskrifter, regler och kriterier för 
vad som ska prägla verksamheten. Det gör att målen som utvärderas blir sy-
nonyma med statens mål för skolan. Utvärdering på denna nivå är ofta inrik-
tat på och har befogenheter att styra underordnade nivåer. Syftet är att kon-
trollera om målen uppfylls och om verksamheten följer de regler som ska ga-
rantera en viss kvalitet. 

2. Den professionella modellen ska möta två mål. Ett (idealistiskt) mål är att 
skydda skolan från att enbart mätas via produktorienterat resultat och att bli 
dominerad av externa determinanter som utgår från mål och resultat eller 
input-output. Ett annat mål är att göra skolan öppen för inflytande (responsi-
veness) genom lärarnas fria kontakter med elever och olika intressenter. Lä-
rarna ska göras ansvariga för sina handlingar som pedagoger. Ansvaret för 
elevens resultat ligger på henne/honom själv, medan lärarprofessionens upp-
gift är att upprätthålla sina koder för vad som är god kvalitet i undervisning-
en. Professionell kvalitetsbedömning är också nära kopplad till idén om själv-
bedömning och kollegiebedömning. Modellen är också vanlig inom skolan 
med betoning på lokal utvärdering och kvalitetssäkring, även om utrymmet 
för lokala variationer verkar ha minskat under senare år. 

3. Den brukarstyrda modellen har som kännetecken att olika direkt och indi-
rekt berörda användare av verksamheten ska ges en så fullständig informa-
tion som möjligt om den verksamhet som ska bedömas. Utvärderingen kan 
göras enligt två inriktningar enligt Kogan (1986). Den ena betonar marknad 
och den andra partnerskap.  

3a. Marknadsinriktningen bygger på tanken att marknaden producerar varor 
och tjänster för att möta efterfrågan och att kunderna väljer mellan konkurre-
rande utbud. Fokus ligger således på resultat och kundens val. Utvärdering av 
kvalitet antas ske genom att kunden väljer bort dåliga eller icke attraktiva 
skolor. Kontrollen av kvalitet sker inte primärt i relation till offentliga mål 
eller professionella kriterier, utan till i vilken grad skolan succémässigt och 
framgångsrikt kan attrahera elever och föräldrar. 

3b. Partnerskapsinriktningen betonar en demokratisk relation mellan de 
professionella och användarna. Tanken är att relationen ska gå utöver den 
som definieras genom metaforen om skola och utbildning som marknads-
plats. Elever och föräldrar ska delta i ett partnerskap som inte enbart sker på 
lärarnas villkor. Relationen till de professionella ska involvera samtycke. Ko-
gan exemplifierar att samtycket kan röra tre centrala områden: målen för ut-
bildningen, utbyte/diskussion om metoderna och deras styrkor och svagheter 
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samt dialog om vilka framsteg som har gjorts inom utbildningen. Till skillnad 
från marknadsmodellen tar partnerskapsmodellen sin utgångspunkt i det po-
litiska och demokratiska samhällssystemet. Strävan är att legitimera offentli-
ga beslut genom att låta medborgarna och de berörda få möjligheter att göra 
sin röst hörd. Detta blir en viktig del i skapandet av ”accountability”, d.v.s. 
förtroende och legitimitet för verksamheten. 

6.5.2 Vad ska man välja? Modellernas styrkor och svagheter 
En ökad marknads- och kvalitetsstyrning med starkare centralstyrning över 
skolan under senare år har förändrat förutsättningarna för utvärdering och 
vem som har initiativet att utvärdera skolan. I takt med dessa förändringar 
har kraven skärpts på mer preciserade kriterier för att mäta kvaliteten och 
kunna redovisa hur kvalitetskriterierna uppfylls. Samtidigt har makten över 
undervisningen förskjutits från den professionella till den politiskt-
administrativa domänen och brukarnas eller användarnas domän (Jacobsson 
& Sahlin-Andersson, 1995). Dessa förändrade maktförhållanden utgör en vik-
tig bakgrund för analysen och förståelsen av vilken utvärderingsmodell som 
får företräde vid den nationella utvärderingen av skolan och frågan om vem 
som ska ha huvudrollen när det gäller att bedöma kvaliteten.  Här ställs frå-
gan om valet av utvärderingsmodell på sin spets och vad de olika modellerna 
innebär för möjligheter och risker. 

Den politiskt-administrativa modellen karaktäriseras av uppifrånstyr-
ning. Här brukar kritikerna hävda betydelsen av en jämbördig dialog som al-
ternativ. Tanken är att man istället för att styra med yttre kontrakt (hänvisa 
till centrala beslut, läroplan, uppdrag, centrala mål etc.), ska betona styrning 
genom argumentation och dialog. En risk är att dialogen enbart inriktas på 
att besvara den centrala nivåns och beslutsfattarnas frågor om skolan. Övriga 
parter på lokal nivå blir enbart informanter i dialogen (Jacobsson & Sahlin-
Andersson, 1995). Ett annat sätt att se på dialogen är att betona alla deltaga-
res behov av att få svar på sina frågor (se brukarmodellen, partnerskapsin-
riktning nedan). 

Den professionella modellen bygger på att regler och procedurer utformas 
för att garantera att yrkesutövare omfattar ett högt kunnande som säkrar kva-
liteten och att utrymme och stöd ges för reflektion bland de professionella 
kring undervisningen och skolans arbete. En risk med detta, som Rolf m.fl. 
(1993) pekar på, är att reflektionen i form av de professionellas interna kritik 
och debatt förfinas allt mer och blir oberoende av praxis. Det gör att brukare 
och andra intressenter kan komma att lämnas utanför diskussionen, vilket i 
sin tur kan minska utvärderingens förnyelsekraft. En ytterligare kritik mot 
den interna professionella kvalitetskontrollen är att den inte är tillräcklig om 
den inte kan referera till mål utanför de kriterier som ställs upp av professio-
nen. 
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Som namnet anger avser den brukarstyrda modellen för utvärdering att 
ge föräldrar och elever i skolan en central ställning och att göra dialogen mer 
jämbördig mellan olika berörda. Beslutsfattare, professionella och brukare 
ska ges möjlighet att göra sin röst hörd, särskilt de med mindre makt. En risk 
med modellen är att den reducerar den professionella kunskapens betydelse. 
Tidigare starka och tydligt urskiljbara yrkesgrupper eller yrkeskrav får en 
svagare ställning när utvärderingskriterier som ligger utanför professionerna 
accepteras i allt högre utsträckning. Vidare blir det som prioriteras, särskilt 
vid marknadsinriktade varianter, ofta mätning av ett antal kvantitativt be-
skrivbara aspekter som avnämarna kan avläsa på ett enkelt sätt. Detta riske-
rar att ge en alltför reducerad bild av verksamhetens olika sidor och kvalite-
ter. 

Ytterligare en risk med enkla mätningar är att den värdemässiga dimen-
sionen kommer bort till förmån för den tekniska. Genom att använda en fär-
dig modell eller idé som ger legitimitet i omvärlden, så ifrågasätts inte ideolo-
gierna och värderingarna bakom begreppen. Bedömning begränsas till en i 
huvudsak subjektiv tolkning av kvalitet (Edvardsson Stiwne, 1997). Genom 
att tillfråga föräldern och eleven om hon är nöjd och summera dessa subjekti-
va omdömen omdefinierar modellen demokratiskt inflytande till en fråga om 
optimal tillfredsställelse av brukarnas subjektiva förväntningar. Företrädarna 
för den partnerskapsinriktade formen av brukarmodellen menar att deras 
variant motverkar dessa problem och ger möjlighet att bedöma skolan ur ett 
mer demokratiskt och inkluderande perspektiv. 

6.5.3 Kriterier och kunskapssyn 
Som framgår representerar de tre idealtyperna eller ansatserna för utvärde-
ring olika syn på vem som ska styra granskningen, mot vilka kriterier samt 
med vilken syn på kvalitet och kunskap bedömningen görs. En ytterligare 
analys av vilken kvalitet som prioriteras i modellerna kan göras med begrep-
pen systemkvalitet, kunskapskvalitet, individkvalitet och servicekvalitet (Rolf 
m.fl., 1993). I den politiskt-administrativa modellen är systemkvalitet fram-
trädande med frågor om styrning och effektivitet. Frågor som ställs är vilka 
direktiv som bör sätta ramar för verksamheten och hur skolans mål uppfylls, 
samt hur resurserna används. I den professionella modellen är det kunska-
pens kvalitet tillsammans med undervisningens utförande som står i fokus 
för bedömning. Centrala frågor gäller urval av vilka lärdomar som bör för-
medlas, med vilka metoder och hur resultatet kan utvärderas. Här aktualise-
ras inte minst vilken pedagogisk filosofi som ska ligga till grund för undervis-
ning och utvärdering. I brukarmodellen slutligen uppmärksammas både in-
divid- och servicekvalitet. Det senare handlar om att den enskilde får det be-
mötande och den information han eller hon behöver för att finna och kunna 
välja den skola man önskar. Individkvalitet handlar om att kunna påverka 
och medverka i skolans utformning. 
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Analysen ger givetvis en grov indelning, samtidigt som den ger en bild av 
den mångfald av kriterier som bör beaktas vid bedömning av skolan. Den vi-
sar också att modellerna inte skiljer sig enbart i fråga om styrningsmakt och 
prioritering av kriterier. Även i synen på kunskap finns skillnader. Här kan 
analysen fördjupas med utgångspunkt i en pedagogisk filosofisk begreppsap-
parat som vi har gett exempel på tidigare för att diskutera kunskapssynen vid 
val av utvärderingsmodell. Vi sammanfattade vår analys och menade att NU-
03 gör ett försök att bredda sin kunskapssyn men att utvärderingen är mer 
reduktionistisk än NU-92 som tog mer hänsyn till kontextuella förhållanden. 
Vi pekade också på att direkta mätningar av kunskap tenderar att begränsas 
till faktakunskaper och vi framhöll att det är betydligt svårare att mäta själv-
ständigt tänkande, samarbetsförmåga, kamratskap och förmåga att utveckla 
kunskap i dialog med andra. 

6.5.4 Teoriinriktad utvärdering – en fjärde möjlighet 
En tänkbar tolkning av vår analys så här långt kan vara att vi pläderar för en 
blandning av utvärderingsmodeller. Så är inte fallet. Här kan det vara lämp-
ligt att begrunda den synpunkt som House (1993) framhåller när han säger 
att olika domäner, för att anknyta till figur 2 ovan, kräver olika utvärderings-
underlag och att en blandning av olika modeller kan resultera i stora problem 
och en olämplig utvärdering. Skälen för detta är att förhållanden inom skolan 
är så varierande och skillnaderna så betydande att samma modell och upp-
sättning av kriterier inte kan passa det kunskapsintresse som finns inom olika 
domäner. De olika modellerna producerar olika kunskap om skolan, vilket 
bör beaktas när man väljer modell genom att noga tänka igenom vilka kun-
skapsintressen som ska tillgodoses. 

Mot den bakgrunden finns det skäl att peka på en fjärde modell för utvär-
dering i form av en mer teoriinriktad ansats (Franke-Wikberg, 1989). Med 
teori avses i det här sammanhanget en utvecklad referensram som kan ge ett 
raster för hur informationen som samlas in om skolan kan analyseras, vare 
sig det sker inom den politiskt-administrativa domänens kunskapsbehov eller 
någon av de andra domäner som nämnts. Tanken är att med referensramens 
centrala begrepp tolka och förstå vad misslyckade resultat beror på och vad 
som kan och bör förändras. Det kan handla om att med utgångspunkt i en 
pedagogisk filosofisk referensram reflektera över frågor om kunskaps- och 
idéinnehåll, etik och vilka pedagogiska processer som präglar skolans olika 
miljöer och att se skolan i sitt sammanhang. Detta för att ge komplement till 
den subjektiva och situationsspecifika utvärdering som kan bli resultatet av 
en brukar- och professionsbaserad utvärdering. Det kan också ge komple-
ment till att enbart uppmärksamma de centrala beslutsfattarnas behov av 
kunskap och information genom en central mål-resultatmodell som ofta sak-
nar utrymme för en mer kritiskt granskande utvärdering. 

78 



Vi vill också peka på ett problem med att balansera mellan situationsbase-
rade kontra standardiserade modeller för utvärdering. Vi menar att det finns 
risker med att utöka den centrala nationella utvärderingen med förfinade 
kontrollmätningar av hur skolans verksamhet bedrivs. Risken med standardi-
serade systemen är att de tenderar att institutionalisera ett rapporteringssy-
stem för utvärdering som kan vara svårt att förändra och därmed låsa verk-
samheten i administrativa rutiner. Graden av fara i sammanhanget beror gi-
vetvis på från vilket perspektiv frågan ses. Utgår man från den politiskt admi-
nistrativa domänens kunskapsintresse kan det ses som en plusfaktor att byg-
ga upp sådana system. Utgår man från den lokala nivån och den pedagogiska 
praktikens perspektiv blir faran däremot mer påtaglig. 

6.6 Slutord 
För att anknyta till den pedagogisk filosofiska terminologin i vår analys vill vi 
avslutningsvis betona att vår utgångspunkt för metautvärderingen inte har 
varit essentialistisk, det vill säga att hävda att det är på ett visst sätt. Ambitio-
nen har snarare varit analytisk i bemärkelsen att det är möjligt att se saker 
och ting på ett visst sätt, exempelvis hur den nationella utvärderingen kan 
förstås och kritiskt granskas. Huruvida vår metautvärdering därvidlag är va-
lid avgörs av om vi lyckas blottlägga och säga något som bidrar till att förstå 
NU-03 och dess föregångare på ett bättre och mer nyanserat sätt, men också 
av att vi förhoppningsvis lyckas bidra till att utvärderingen kan utvecklas. Det 
senare ser vi som ett viktigt validitetskriterium, annars riskerar våra proble-
matiseringar och synpunkter att hamna på hälleberget. 

Vi vill också påpeka att vi inte tror oss kunna se på den nationella ut-
värderingen från någon överordnad position där det finns ett facit eller svar 
på hur utvärdering av detta slag ska se ut. Vår ambition har varit att försöka 
se andra sidor av den nationella utvärderingen än de som ansvariga kon-
struktörer och utförare har varit upptagna av. Vår förhoppning är att metaut-
värderingen i bästa fall kan ge en ”aha-upplevelse” som hjälper till att upp-
täcka generella mönster som inte har varit så synliga tidigare. Om sådana 
synliggöranden kan leda till ett bättre och mer insiktsfullt hanterande av näs-
ta nationella utvärdering är åtminstone vi nöjda med vår metautvärdering. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR PROJEKTGRUPP 
1. Varför initierades NU-03? 
2. Hur har ni tillvaratagit metautvärderingen av NU-92 (bl.a. Lander, 

Thång & Torper, Jacobsson & Sahlin-Andersson) vid utformningen/de-
signen av NU-03? 

3. Metautvärderingen av NU-92 säger att utvärderingen hade tre bakom-
liggande syften: (a) vetenskaplig legitimitet, (b) stabilitet i skolans orga-
nisation, (c) utvärderingens betydelse för extern presentation av Skol-
verket. Kan du mot den bakgrunden beskriva vilka syften som ni främst 
såg med NU-03? 

4. En central intressegrupp i den nationella utvärderingen är de olika loka-
la aktörerna i kommuner och skolor. Hur har ni sett på deras roll vid ut-
formningen/designen av NU-03?  

5. Lärarna ville komma till tals på ett bättre sätt i utformningen av NU-03. 
Har ni fångat upp detta krav på något aktivt och konkret sätt i utform-
ningen av NU-03?  

6. Enligt Jacobsson & Sahlin-Andersson så hade NU-92 en budget på 30 
miljoner. Vad hade NU-03 för budget? 

7. I metautvärderingen av NU-92 klagades över en alltför snäv tidsram. 
Har ni beaktat detta på något sätt i utformningen av NU-03? 

8. Metautvärderingen säger att Skolverket inte tänker upprepa NU-92. 
Varför blev det så att ni upprepade den trots allt? 

9. I vilken utsträckning blev NU-03 en repeatstudie?  
10. Lokala samordnare/kontaktpersoner tog hand om distributionen av en-

käterna i NU-92. Detta var man missnöjda med eftersom det gav mer ar-
bete än man hade utrymme för. Hur hanterades distributionen av in-
strument inom NU-03? 

11. Forskarna valdes ut av Skolverket både i NU-92 och i NU-03. Samma 
forskare/grupper eftersträvades. Vilka för- och nackdelar ser du med 
detta urval av samma forskare? 

12. Hur tänkte ni om forskarnas roll i NU-03? 
13. Vad skulle forskarna ges för eget bestämmande över utvärderingen, vad 

gäller: 
a. Val av instrument för datainsamling 
b. Enkätfrågornas innehåll 
c. Bearbetning och analys av data 
d. Bedömningskriterier 
e. Uppdraget i sin helhet 

14. I vilken utsträckning samarbetade forskargrupperna med varandra inom 
NU-03? 
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15. Har Skolverket gjort några insatser för att främja samarbetet mellan oli-
ka forskargrupper? 

16. Hur fungerade samarbetet mellan forskargrupper och skolor i NU-03?  
17. Varför inrättades referensgruppen?  
18. Vad hade referensgruppen för funktion?  
19. Vilken information om referensgruppens existens och funktion gick ut 

till forskarna?  
20. Vilken kompetens representerade referensgruppen? 
21. Hur fungerade samarbetet mellan referensgruppen och forskargrupper-

na? 
22. Vilken funktion uppfattar du att arbetsgruppen hade? 
23. Vilken kompetens anser du att arbetsgruppen hade för sitt uppdrag i 

NU-03? 
24. Hur fungerade samarbetet inom arbetsgruppen i NU-03? 
25. Hur fungerade samarbetet mellan arbetsgruppen och forskargrupperna? 
26. Hur fungerade samarbetet mellan arbetsgruppen och referensgruppen? 
27. Hur fungerade samarbetet mellan arbetsgruppen och deltagande skolor? 
28. Hur har Skolverket preciserat och presenterat vilka kriterier som ska gäl-

la vid utvärdering av resultatet i NU-03?  
29. Vilken information om kriterier och referensramar för utvärderingen har 

ni givit till forskarna?  
30. Hur fungerade återrapporteringen av resultat från forskargrupperna till 

Skolverket?  
31. Rapporteringen inom NU-03 har sett annorlunda ut jämfört med NU-

92. Exempelvis har forskarna lämnat underlag, Skolverket har givit ut 
rapporter i sitt namn, därefter har forskarna fått publicera sina rappor-
ter. Hur har policyn för rapportering utformats och varför ser den ut 
som beskrivs här?  

32. Enligt metautvärderingen av NU-92 fanns ett stort missnöje med hur re-
sultatet återrapporterades. Vilka lärdomar drog ni av dessa erfarenheter 
inför rapporteringen inom NU-03? 

33. Erfarenheterna från NU-92 talar bl.a. om att lärarna var missnöjda med 
att resultatet inte gav de svar som man hade på lärarnas frågor. Hur har 
ni tillvaratagit metautvärderingen?  

34. Det fanns en skarp kritik mot NU-92 att resultaten inte var tillräckligt 
användbara för lokala behov. De var alltför generella för att ge något till 
skolorna. Hur har ni beaktat detta för att göra NU-03 mer känslig för lo-
kala behov? 

35. NU-03 har samlat in en mängd data som inte slutligen blev analyserade 
och rapporterade. Hur ser ni på risken för överinformation i NU-03? 

36. Vilka anser du vara de stora skillnaderna och likheterna mellan NU-92 
och NU-03? 

37. Vad förväntar du dig av vår metautvärdering av NU-03? 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR FORSKARGRUPPER 

1. Vilket lärosäte och institution tillhör du? 
2. Vilken är din akademiska ämnestillhörighet? 
3. Vilka andra större samarbeten förutom NU-03 har du haft med Skolver-

ket? 
4. Vilket ämne utvärderade du i NU-03?  
5. Var du ämnesansvarig för din forskargrupp i NU-03? 
6. Hur många forskare medverkade i din grupp? 
7. Vilka anser du vara de stora skillnaderna och likheterna mellan NU-92 

och NU-03? 
8. I vilken utsträckning tog du hänsyn till kritiken av NU-92 inför planering 

och utformning av NU-03? 
9. Hur uppfattar du ditt inflytande i NU-03 jämfört med NU-92?  
10. Inför den första fasen (preanalys) fick forskarna uppdrag att utreda rele-

vansen och användbarheten av de instrument som användes vid NU-92, 
vid insamlingen 2003. Ingick det i ert uppdrag att utreda alternativa 
modeller, metodik/instrument o.s.v.?  

11. Vem/vilka formulerade ämnesenkäterna? 
12. Hur uppfattade du din roll och uppgift i NU-03?  
13. Hur uppfattade du din roll som utvärderare?  
14. Hur uppfattade du din roll som forskare? 
15. Vad anser du om idén att genomföra hela NU-03 som en repeatstudie?  
16. I vilken utsträckning var ditt arbete i NU-03 en repeatstudie? 
17. Tycker du att det var lämpligt att anlita samma grupp forskare, som 

medverkat i NU-92?  
18. Hur upplevde du tilldelningen av resurser från Skolverket för att ditt 

uppdrag i NU-03?  
19. Har du eller din forskargrupp haft något samarbete med andra forskar-

grupper inom NU-03? 
20. Har Skolverket gjort några insatser för att främja samarbetet mellan oli-

ka forskargrupper i NU-03? 
21. I vilken utsträckning samarbetade din forskargrupp med andra institu-

tioner eller kunskapsmiljöer?  
22. Vilken funktion uppfattar du att arbetsgruppen/projektgruppen hade i 

NU-03?  
23. Vilken kompetens anser du att arbetsgruppen hade för sitt uppdrag i 

NU-03? 
24. Hur fungerade samarbetet mellan arbetsgruppen och din forskargrupp?  
25. Hur fungerade återrapporteringen av resultat från din forskargrupp till 

Skolverket? 
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26. Hur mottog Skolverkets arbetsgrupp synpunkterna från din forskar-
grupp i NU-03?  

27. I NU-03 ingick en referensgrupp. Vid vilken tidpunkt fick du kännedom 
om referensgruppens inrättande i NU-03?  

28. Vilken funktion uppfattar du att referensgruppen hade i NU-03?  
29. I vilken utsträckning samarbetade din forskargrupp med referensgrup-

pen?  
30. Hur uppfattade du skolornas engagemang i NU-03?  
31. Hur fungerade samarbetet mellan din forskargrupp och de deltagande 

skolorna i NU-03? 
32. Mot vilka kriterier gjorde du/din grupp dina/era bedömningar av resul-

taten i NU-03?  
33. Vem/vilka har konstruerat bedömningskriterierna?  
34. I vilken utsträckning har Skolverket bidragit till fastställandet av be-

dömningskriterierna?  
35. I vilken grad anser du att NU-03 som helhet har uppnått sina syften, vad 

gäller: 
a. Ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis (och i 

övergripande perspektiv) 
b. Visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992 
c. Peka på behov av insatser 

36. Vad anser du om Skolverkets sätt att publicera rapporter från NU-03?  
37. Vad anser du om återkopplingen till skolorna?  
38. Vad tycker du om resultatet som helhet? 
39. Står du bakom rapporten?  
40. Vad förväntar du dig av denna metautvärdering? 
41. Har du några övriga synpunkter på NU-03, som inte har tagits upp? 
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BILAGA 3: ENKÄTFRÅGOR FORSKARGRUPPER 

1. Vilket lärosäte och institution tillhör du?  
2. Vilken är din akademiska ämnestillhörighet?  
3. Vilken var din högsta examen vid deltagandet i NU-03?  
4. Förutom NU-03, vilka andra samarbeten har du haft med Skolöversty-

relsen och/eller Skolverket? 
5. Vem anlitade dig till NU-03?  
6. Vilket eller vilka ämne/ämnen utvärderade du i NU-03?  
7. Hur uppfattar du din roll som forskare i NU-03?  
8. Var du projektledare (ämnesansvarig) för din forskargrupp/ämnesgrupp 

i NU-03? 
9. I vilken grad anser du att NU-03:s syften var relevanta för ditt uppdrag i 

NU-03? 
10. I vilken grad anser du att NU-03 har uppnått sina syften i din forskar-

grupp/ämnesgrupp? 
11. I vilken grad anser du att NU-03 som helhet har uppnått sina syften? 
12. Kommentera dina svar på fråga 9, 10 och 11 om NU-03:s syften.  
13. Hur stort inflytande hade du inom NU-03 när det gäller: 
14. Kommentera dina svar på fråga 13 om dina möjligheter till inflytande 

över NU-03.  
15. Hur upplevde du tilldelningen av resurser från Skolverket för att utföra 

ditt uppdrag i NU-03? (tid, ekonomi, utrustning) 
16. Hur fungerade återrapporteringen av resultat från din forskargrupp/äm-

nesgrupp till Skolverket?  
17. Kommentera ditt svar på fråga 16 om återrapporteringen till Skolverket.  
18. I NU-03 ingick flera forskargrupper/ämnesgrupper. Har du eller din 

forskargrupp haft något samarbete med andra forskargrupper inom NU-
03?  

19. Om ja, hur har samarbetet med andra forskargrupper/ämnesgrupper 
fungerat? 

20. I vilken utsträckning har Skolverket gjort några insatser för att främja 
samarbetet mellan olika forskargrupper/ämnesgrupper i NU-03?  

21. Utveckla fråga 20 genom att beskriva de insatser som Skolverket har 
gjort för att främja samarbetet mellan olika forskargrupper/ämnesgrup-
per i NU-03. 

22. Vilken funktion uppfattar du att arbetsgruppen hade i NU-03? 
23. Hur fungerade samarbetet mellan arbetsgruppen och din forskar-

grupp/ämnesgrupp? (Tänk på både kontaktpersonen och övriga i ar-
betsgruppen) 

24. Vilken kompetens anser du att arbetsgruppen hade för sitt uppdrag i 
NU-03? 
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25. Hur mottog arbetsgruppen synpunkterna från din ämnesgrupp i NU-
03? 

26. Hur fungerade samarbetet mellan din forskargrupp/ämnesgrupp och de 
deltagande skolorna NU-03? 

27. I NU-03 ingick en referensgrupp med forskare anlitade av Skolverket. Av 
vem fick du information om referensgruppens inrättande i NU-03? 

28. Vid vilken tidpunkt fick du kännedom om referensgruppens inrättande i 
NU-03? 

29. Vilken funktion uppfattar du att referensgruppen hade i NU-03? 
30. Vilken funktion hade gruppen av forskare som deltog vid ”Kalmarkonfe-

renserna” för dig och din forskargrupp/ämnesgrupp i NU-03? 
31. I vilken utsträckning samarbetade din forskargrupp/ämnesgrupp i NU-

03 med andra institutioner eller kunskapsmiljöer? 
32. Mot vilka kriterier gjorde du dina bedömningar av resultaten i NU-03? 
33. Vems eller vilkas behov och intressen anser du prioriterades i bedöm-

ningarna i NU-03?  
34. Vad anser du om Skolverkets sätt att publicera rapport från NU-03? 
35. En avsikt var att NU-03 skulle utformas som en upprepning av NU-92.  

Vad anser du om idén att genomföra hela NU-03 som repeatstudie? 
36. I vilken utsträckning var ditt arbete i NU-03 en repeatstudie?  
37. Beskriv vilka eventuella erfarenheter från NU-92 som du har tagit hän-

syn till i NU-03? 
38. Hur uppfattar du ditt inflytande i NU-03 jämfört med NU-92? 
39. Vilka anser du vara de stora skillnaderna och likheterna mellan NU-92 

och NU-03? 
40. Har du några övriga synpunkter på NU-03, som inte har tagits upp i en-

käten? 
41. Vad förväntar du dig av vår metautvärdering av NU-03? 
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BILAGA 4: INTERVJUFRÅGOR REFERENSGRUPP 

1. Vilket lärosäte och institution tillhör du?  
2. Vilka andra större samarbeten förutom NU-03 har du haft med Skolver-

ket? 
3. Varför inrättades referensgruppen?  
4. I vilken fas av NU-03 inrättades referensgruppen? 
5. Vilken kompetens representerade referensgruppen? 
6. Vilken funktion uppfattar du att referensgruppen hade i NU-03?  
7. I vilken utsträckning anser du att referensgruppen var en tillgång för 

NU-03?  
8. För vilken specifik kompetens blev du anlitad till referensgruppen?  
9. Vilka arbetsuppgifter hade du i referensgruppen och inom vilket ämne?  
10. Vad var avgörande (kompetens) för fördelningen av arbetsuppgifter 

inom gruppen? 
11. Hur uppfattar du din roll som forskare i NU-03?  
12. Hur fungerade samarbetet inom gruppen? 
13. Hur ofta träffades referensgruppen? 
14. Hur upplevde du tilldelningen av resurser från Skolverket? 
15. Vilka möjligheter hade du att påverka uppdraget?  
16. Vilken funktion uppfattar du att arbetsgruppen hade i NU-03?  
17. Hur ofta träffades referensgruppen och arbetsgruppen?  
18. Vem var din kontaktperson i arbetsgruppen?  
19. Vilken kompetens uppfattar du att kontaktpersonen hade för sitt upp-

drag i NU-03?  
20. Hur fungerade samarbetet mellan dig och arbetsgruppen?  
21. Hur mottogs dina synpunkter av arbetsgruppen?  
22. Hade du direkt kontakt med forskargrupperna?  
23. Vad anser du om idén att genomföra hela NU-03 som en repeatstudie?  
24. I vilken utsträckning var det ämne du tog hand om i referensgruppen en 

repeatstudie?  
25. Vad anser du om att Skolverket eftersträvade att anlita samma grupp 

forskare i NU-03 som medverkade i NU-92?  
26. Vad tycker du om resultatet som helhet?  
27. Vad anser du om Skolverkets sätt att publicera rapporter från NU-03?  
28. Vad anser du om återrapporteringen av resultatet från NU-03?  
29. Vad förväntar du dig av denna metautvärdering? 
30. Har du några övriga synpunkter på NU-03, som inte har tagits upp? 
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BILAGA 5: ENKÄTFRÅGOR REFERENSGRUPP 

1. Vilket lärosäte och institution tillhör du? 
2. Förutom NU-03, vilka andra samarbeten har du haft med Skolöversty-

relsen och/eller Skolverket? 
3. Varför inrättades referensgruppen? 
4. För vilken specifik kompetens blev du anlitad till referensgrupp?  
5. Vilka arbetsuppgifter hade du i referensgruppen och inom vilket ämne? 
6. Vilken funktion uppfattar du att referensgruppen hade i NU-03? 
7. Hur uppfattar du din roll som forskare i NU-03? 
8. I vilken utsträckning anser du att referensgruppen var en tillgång för 

NU-03?  
9. Hur fungerade samarbetet i referensgruppen?  
10. Hur upplevde du tilldelningen av resurser från Skolverket för att utföra 

ditt uppdrag i NU-03? (tid, ekonomi, utrustning) 
11. Vilka möjligheter hade du/referensgruppen att påverka uppdraget? 
12. Vilken funktion uppfattar du att arbetsgruppen hade i NU-03? 
13. Hur ofta träffades referensgruppen och arbetsgruppen? 
14. Vem var din kontaktperson i arbetsgruppen? 
15. Vilken kompetens uppfattar du att kontaktpersonen hade för sitt upp-

drag i NU-03? 
16. Hur fungerade samarbetet mellan dig och arbetsgruppen? (Tänk på både 

kontaktpersonen och övriga i arbetsgruppen)  
17. Hur mottogs dina synpunkter av arbetsgruppen? 
18. Hade du direkt kontakt med forskargrupperna/ämnesgrupperna? 
19. Vad anser du om utvärderingens (NU-03) utformning? 
20. Skolverket eftersträvade att anlita samma grupp forskare i NU-03 som 

medverkade i NU-92. Vilka är för- och nackdelarna med att anlita sam-
ma forskare i NU-03 som i NU-92? 

21. En avsikt var att NU-03 skulle utformas som en upprepning av NU-92. 
Vad anser du om idén att genomföra hela NU-03 som en repeatstudie? 

22. I vilken utsträckning var det ämne du tog hand om i referensgruppen en 
repeatstudie? 

23. Vad anser du om Skolverkets sätt att publicera rapporter från NU-03? 
24. Vad anser du om återrapporteringen av resultatet av NU-03? 
25. Har du några övriga synpunkter på NU-03, som inte har tagits upp i en-

käten? 
26. Vad förväntar du dig av vår metautvärdering av NU-03? 
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BILAGA 6: ENKÄTFRÅGOR REKTORER/SAMORDNARE 

1. Deltog du i NU-03? (år 5, år 9) 
2. I vilken kommun arbetade du under NU-03? 
3. Vilken befattning hade du under NU-03? 
4. I vilken typ av skola arbetade du under NU-03? (kommunal, friskola) 
5. Var du samordnare för NU-03? 
6. Deltog du i NU-92?  
7. Vad anser du att NU-03 är till för? 

a. Kontroll av skolans verksamhet 
b. Främjande för skolans verksamhet 
c. Skapa en stabil utbildningsorganisation 
d. Kartlägga grundskolans kunskapstillstånd 
e. Kartlägga skolklimat 

8. I vilken omfattning de fick information om de olika momenten i NU-03? 
a. Utvärderingens målsättning 
b. Utvärderingens upplägg 
c. Utvärderingens genomförande 
d. Vilka som genomförde utvärderingen 
e. Användningen av resultaten 

9. NU-03 genomfördes våren 2003. Vad anser du om tidpunkten för NU-
03? 

10. Hur mycket kontakt hade du med berörda parter? 
a. Skolverket 
b. Forskare 

11. Hur anser du att samarbetet fungerat med berörda parter i NU-03? 
a. Skolverket 
b. Forskare 

12. Hur stort anser du att lärarnas engagemang var i genomförandet av NU-
03? 

13. Hur har du tagit del av resultaten av NU-03? 
14. Hur omfattande var återkopplingen från skolverket efter genomförandet 

av NU-03? 
15. Hur nöjd är du med återkopplingen från skolverket efter genomförandet 

av NU-03? 
16. Vilket intresse har du haft för resultaten av NU-03? 
17. I vilket sammanhang har du varit med och diskuterat resultaten av NU-

03? 
18. Tycker du att resultaten från NU-03 avspeglar din skola på ett realistiskt 

sätt? 
19. Hur viktiga är resultaten av NU-03 för åtgärdsarbete på din skola? 
20. Kommentera dina svar på fråga 18 och 19. 
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21. Vilka åtgärder har din skola infört med anledning av resultaten av NU-
03? 

22. Vad anser du om utformningen av NU-03? 
23. Hur tycker du att utformningen för NU-03 kan förändras? 
24. Finns det några andra insatser som skulle kunna utföra nationella ut-

värderingar av Sveriges grundskolor? 
25. Om du har deltagit i både NU-03 och NU-92, vilka avgörande skillnader 

och likheter anser du finnas mellan dessa? 
26. Har du några övriga synpunkter på NU-03? 
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BILAGA 7: ENKÄTFRÅGOR LÄRARE 

1. Deltog du i NU-03? (år 5, år 9) 
2. I vilken kommun arbetade du under NU-03? 
3. Vilket eller vilka ämne/ämnen var du lärare i under NU-03? 
4. I vilken typ av skola arbetade du under NU-03? (kommunal, friskola) 
5. Deltog du i NU-92? 
6. Vad anser du att NU-03 är till för? 

a. Kontroll av skolans verksamhet 
b. Främjande för skolans verksamhet 
c. Skapa en stabil utbildningsorganisation 
d. Kartlägga grundskolans kunskapstillstånd 
e. Kartlägga skolklimat 

7. I vilken omfattning de fick information om de olika momenten i NU-03? 
a. Utvärderingens målsättning 
b. Utvärderingens upplägg 
c. Utvärderingens genomförande 
d. Vilka som genomförde utvärderingen 
e. Användningen av resultaten 

8. NU-03 genomfördes våren 2003. Vad anser du om tidpunkten för NU-
03? 

9. Hur stort anser du att ditt engagemang var i genomförandet av NU-03? 
10. Hur stor var tilldelningen av resurser för din medverkan i NU-03? 
11. Hur stor var din valfrihet att medverka i NU-03? 
12. Hur har du tagit del av resultaten av NU-03? 
13. Hur omfattande var återkopplingen från skolledningen efter genomfö-

randet av NU-03? 
14. Hur nöjd är du med återkopplingen efter genomförandet av NU-03? 
15. Vilket intresse har du haft för resultaten av NU-03? 
16. I vilket sammanhang har du varit med och diskuterat resultaten av NU-

03? 
17. Tycker du att resultaten från NU-03 avspeglar din skola på ett realistiskt 

sätt? 
18. Hur viktiga är resultaten av NU-03 för åtgärdsarbete på din skola? 
19. Kommentera dina svar på fråga 17 och 18. 
20. Vilka åtgärder har din skola infört med anledning av resultaten av NU-

03? 
21. Om du har deltagit i både NU-03 och NU-92, vilka avgörande skillnader 

och likheter anser du finnas mellan dessa? 
22. Har du några övriga synpunkter på NU-03? 
 

XI 



BILAGA 8: DELTAGANDE SKOLOR 

Skolor i NU-03 respektive metautvärderingen uppdelade på län 

Län Skolor i  
NU-03 % Deltog i 

metautv. % Deltog ej i 
metautv. % 

AB Stockholm 37 19 15 18 22 20
AC Västerbotten 6 3 0 0 6 5
BD Norrbotten 8 4 3 4 5 4
C Uppsala 7 4 2 2 5 4
D Södermanland 8 4 3 4 5 4
E Östergötland 7 4 2 2 5 4
F Jönköping 11 6 6 7 5 4
G Kronoberg 6 3 5 6 1 1
H Kalmar 3 2 3 4 0 0
I Gotland 2 1 1 1 1 1
K Blekinge 2 1 1 1 1 1
M Skåne 26 13 10 12 16 14
N Halland 4 2 2 2 2 2
O Västra Götaland 32 16 14 16 18 16
S Värmland 5 3 3 4 2 2
T Örebro 4 2 2 2 2 2
U Västmanland 6 3 3 4 3 3
W Dalarna 6 3 5 6 1 1
X Gävleborg 6 3 3 4 3 3
Y Västernorrland 7 4 1 1 6 5
Z Jämtland 4 2 1 1 3 3
Summa 197 100 85 100 112 100

Skolor i NU-03 respektive metautvärderingen uppdelade på skolår 5 och 9 

Skolår Skolor i  
NU-03 % Deltog i 

metautv. % Deltog ej i 
metautv. % 

5 77 39 21 25 56 50

9 120 61 64 75 56 50

Summa 197 100 85 100 112 100

XII 



BILAGA 9: INTERVJUGUIDE FALLSTUDIER 

1. Inledning 
Syfte med intervjun, upplägg 
Etiska aspekter – frivillighet, inspelning, hantering av data, resultat 

2. Bakgrund 
Berätta lite om dig själv och ditt arbete: 
- Hur länge har du arbetat som lärare/rektor? 
- Hur länge har du arbetat vid skolan? 
- Vilka ämnen undervisar du i? 
- Hur upplever du ditt arbete som lärare/rektor? 

3. NU-03 
Beskriv skolans och ditt eget deltagande i NU-03: 
- Hur genomfördes NU-03 på skolan? (Upplägg? Tid?) 
- På vilket sätt deltog du i NU-03? (Roll? Uppgift? Ansvar?) 
- Vilket syfte tror du att NU-03 hade? (Kontrollerande? Utvecklande?) 
- Hur uppfattar du samordnarens roll i NU-03? (Funktion? Stöd?) 
- Hur upplevde du återkopplingen av resultaten från NU-03? 
- Vilken betydelse tycker du att NU-03 har haft? 

 På vilket sätt tycker du att resultaten av NU-03 har använts på skolan?  
 Hur upplevde du själva deltagandet i NU-03? (Betydelse för skolan? 

För ditt arbete som lärare? Nytta?) 
- Hur betraktar du NU-03 idag? (Levande? Bortglömd?) 

4. Andra utvärderingar 
- Berätta lite om andra typer av utvärderingar som genomförs vid skolan: 
- Vilka andra utvärderingar genomförs på skolan? (Interna? Externa?) 
- Vilken är din roll i utvärderingar som genomförs vid skolan? (Ansvar? In-

syn? Deltagande?) 
- Vilket syfte tror du att dessa utvärderingar har? (Kontrollerande? Utveck-

lande? För vem?) 
- Vilken betydelse tycker du att utvärderingar har? (På skolan? För ditt ar-

bete som lärare? Nytta? Jämfört med NU-03?) 
 Hur används resultaten från utvärderingar som genomförs vid skolan? 
 Hur upplever du deltagandet i utvärderingar? (Givande för skolan 

och/eller ditt arbete som lärare? Obs: Inte enbart som uppgiftslämna-
re!) 

- Vad menar du med begreppet utvärdering? (Andra begrepp?) 
- Hur ser du på utvärderingars betydelse för skolan framöver? (Skolverkets 

roll? Skolans roll? Internt/Externt? Nationellt/Lokalt?) 

5. Övrigt 
Är det något du vill tillägga? Har du några frågor? 
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BILAGA 10: TABELLER TILL KAPITEL 4 

Tabell 4a. Tidigare samarbeten med Skolverket/Skolöverstyrelsen för ledamöter i refe-
rensgruppen 

Förutom NU-03, vilka andra samarbeten har du haft med Skolöverstyrelsen och/eller 
Skolverket? Ange ett eller flera svar. (n=6) 

Inga andra samarbeten 0 
NU-89 (försöksomgång) 1 
NU-92 1 
UG-95  0 
US-98 1 
Annat samarbete 5 

Tabell 4b. Referensgruppens syn på sin tillgång för NU-03 

I vilken utsträckning anser du att referensgruppen var en tillgång för NU-03? 

Inte alls  0 

I låg grad 1 

I hög grad 1 

I mycket hög grad 3 

Ingen uppfattning 1 

Totalt 6 

Tabell 4c. Forskarnas uppfattningar om information om referensgruppens inrättande

Av vem fick du information om referensgruppens inrättande i NU-03? 

Skolverket 14 

Inte alls 6 

Annan 5 

Totalt 25 
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Tabell 4d. Forskarnas uppfattningar om informationen om tidpunkten för referens-
gruppens inrättande 

Vid vilken tidpunkt fick du kännedom om referensgruppens inrättande i NU-03? 

Vid inrättandet av referensgruppen 3 

Senare under NU-03 13 

Efter avrapportering till Skolverket 4 

Inte alls 5 

Totalt 25 

Tabell 4e. Examen vid deltagande i NU-03 för deltagare i forskargrupperna 

Vilken var din högsta examen vid deltagandet i NU-03? 

Kandidatexamen 1 
Magisterexamen 6 
Licentiatexamen 2 
Doktorsexamen 18 

Totalt 27 

Tabell 4f. Tidigare samarbeten med Skolverket/Skolöverstyrelsen för deltagare i fors-
kargrupperna 

Förutom NU-03, vilka andra samarbeten har du haft med Skolöverstyrelsen och/eller 
Skolverket? Ange ett eller flera svar. (n=24) 
Inga andra samarbeten 7 
NU-89 (försöksomgång) 3 
NU-92 10 
UG-95  6 
US-98 4 
Annat samarbete 12 

Tabell 4g. Forskarnas uppfattningar om resurserna för uppdraget i NU-03 

Hur upplevde du tilldelningen av resurser från Skolverket för att utföra ditt uppdrag i 
NU-03? 

 Knappa Tillräckliga Mkt tillräckliga  Ingen 
uppfattning Totalt 

Tid 23 3 0 1 27 
Ekonomi  22 4 0 1 27 
Utrustning  14 7 1 5  27 
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Tabell 4h. Uppfattningar i referensgruppen om resurserna för uppdraget i NU-03

Hur upplevde du tilldelningen av resurser från Skolverket för att utföra ditt uppdrag i 
NU-03? 

 Knappa Tillräckliga Mkt tillräckliga  Ingen 
uppfattning Totalt 

Tid 1 5 0 0 6 
Ekonomi  3 3 0 0 6 
Utrustning  0 2 1 2 5 

Tabell 4i. Forskarnas bedömning av syftets relevans för uppdraget i NU-03 

I vilken grad anser du att NU-03:s syften var relevanta för ditt uppdrag i NU-03? 

 Inte 
relevant Relevant Mkt 

relevant 
Ingen upp-
fattning Totalt 

A. Ge en helhetsbild av 
måluppfyllelsen 

0 6 20  0 26 

B. Visa på förändringar sedan 
NU-92  

3 9 14  0 26 

C. Peka på behov av insatser  0 7  19  0 26 

Tabell 4j. Referensgruppens syn på NU-03 som en repeatstudie 

I vilken utsträckning var det ämne du tog hand om i referensgruppen en repeatstudie? 

Inte alls  0 

I liten utsträckning 3 

I stor utsträckning 2 

I mkt stor utsträckning 1 

Ingen uppfattning 0 

Totalt 6 

Tabell 4k. Forskargruppernas syn på NU-03 som en repeatstudie 

I vilken utsträckning var ditt arbete i NU-03 en repeatstudie? 

Inte alls  0 

I liten utsträckning 12 

I stor utsträckning 8 

I mkt stor utsträckning 5 

Ingen uppfattning 2 

Totalt 27 
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Tabell 4l. Forskarnas inflytande över utförandet av utvärderingsarbetet

Hur stort inflytande hade du inom NU-03 när det gäller…  

 Inget Litet Stort Mkt stort 
Ingen 
upp-
fattning  

Totalt 

A. Val av instrument för 
datainsamling  

4 10 9 4 0 27 

B. Enkätfrågornas innehåll  1 12 10 3 0 26 

C. Bearbetning och analys av 
data  

0 4 12 11 0 27 

D. Bedömningskriterier  1 5  12  8 1 27 

E. NU-03 i sin helhet  5 12 8 0 1 26 

Tabell 4m. Forskarnas syn på Skolverkets insatser för att främja forskarsamarbetet 

I vilken utsträckning har Skolverket gjort några insatser för att främja samarbetet mellan 
olika forskargrupper i NU-03? 

Inte alls  2 

I låg grad 12 

I hög grad  9 

I mycket hög grad 1 

Ingen Uppfattning  3 

Totalt 27 

Tabell 4n. Referensgruppens syn på samarbetet med arbetsgruppen 

Hur fungerade samarbetet mellan dig och arbetsgruppen? 

Otillfredsställande 0 

Tillfredsställande 3 

Mkt tillfredsställande 3 

Ingen uppfattning 0 

Totalt 6 
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Tabell 4o. Referensgruppens syn på intresset från arbetsgruppen vid Skolverket

Hur mottogs dina synpunkter av arbetsgruppen? 

Med bristande intresse 0 

Med intresse 0 

Med stort intresse 6 

Ingen uppfattning 0 

Totalt 6 

Tabell 4p. Forskarnas syn på om NU-03 har uppnått sina syften 

I vilken grad anser du att NU-03 som helhet har uppnått sina syften? 

 Inte alls  I låg 
grad  

I hög 
grad  

I mkt hög 
grad  

Ingen 
upp-
fattning 

Totalt 

A. Ge en helhetsbild av 
måluppfyllelsen 

0 0 21 4 2 27 

B. Visa på förändringar 
sedan NU-92  

0 8 14 3 2 27 

C. Peka på behov av 
insatser  

0 2 18 5 2 27 

Tabell 4q. Forskarnas uppfattningar om återrapportering till Skolverket 

Hur fungerade återrapporteringen av resultat från forskargrupp till Skolverket? 
Dåligt  4 
Ganska bra 10 
Mycket bra  11 
Utmärkt 2 
Ingen uppfattning  0 
Totalt 27 
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BILAGA 11: TABELLER TILL KAPITEL 5 

Tabell 5a. Rektorers och samordnares uppfattningar om syftet med NU-03 

Vad anser du att NU-03 är till för? (%) 

 Inte 
alls  

I låg 
grad  Delvis I hög 

grad  

I mkt 
hög 
grad  

Vet 
ej  

Totalt 
(n=73) 

a) Kontroll av skolans 
verksamhet 

13 19 32  25  10  1  100  

b) Främjande för skolans 
verksamhet  

3  15  30  36  15  1  100  

c) Skapa en stabil 
utbildningsorganisation  

6  25  23  33  8 5  100  

d) Kartlägga grundsko-
lans kunskapstillstånd  

3  3  11  20 62  1  100  

e) Kartlägga skolklimat  4 21  23  30  18  4  100  

 

Tabell 5b. Lärarnas uppfattningar om syftet med NU-03

Vad anser du att NU-03 är till för? (%)  

 Inte 
alls  

I låg 
grad  Delvis  I hög 

grad  

I mkt 
hög 
grad  

Vet 
ej  

Totalt 
(n=142) 

a) Kontroll av skolans 
verksamhet  

6,5  18  40  14  6,5  15  100 

b) Främjande för 
skolans verksamhet  

6 13  29  27  9  16  100  

c) Skapa en stabil 
utbildningsorganisation  

7 14 30 27  6  16  100  

d) Kartlägga grundsko-
lans kunskapstillstånd  

0 6 21  32  28  13  100  

e) Kartlägga skolklimat  7 15  29  22  10  17  100  
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Tabell 5c. Rektorers och samordnares uppfattningar om informationen om NU-03 

I vilken omfattning fick du information om de olika momenten i NU-03? (%) 

 Ingen Liten Begrän-
sad Stor Mkt 

stor  
Vet 
ej 

Totalt 
(n=73) 

a) Utvärderingens 
målsättning  

1 10  14  47 27  1  100 

b) Utvärderingens 
upplägg  

1  7  15  40  36  1 100  

c) Utvärderingens 
genomförande  

1  6  18  41  33  1  100  

d) Vilka som genom-
förde utvärderingen  

1  7  12  45  32  3  100  

e) Användningen av 
resultaten  

3  14  34  29  18  2  100  

Tabell 5d. Lärarnas uppfattningar om omfattningen av information om av NU-03 

I vilken omfattning fick du information om de olika momenten i NU-03? (%)  

 Ingen Liten Begrän-
sad Stor  Mkt 

stor  
Vet 
ej  

Totalt 
(n=142)  

a) Utvärderingens 
målsättning  

0  18  33  27  3  19  100  

b) Utvärderingens 
upplägg  

1  14  23  42  4 16 100  

c) Utvärderingens 
genomförande  

0  9 20  47  9  15  100  

d) Vilka som genom-
förde utvärderingen  

1  15  26  34  7 17  100  

e) Användningen av 
resultaten  

10 19  30  19  4  18  100  

Tabell 5e. Rektorers och samordnares uppfattningar om samarbetets omfattning 

Hur mycket kontakt hade du med berörda parter i NU-03 (%) 

 Ingen Liten Begrän-
sad Stor Mkt stor Vet ej Totalt 

(n=73) 

Med Skolverket 14 30 33 19 4 0 100 

Med forskare 48 29 12 10 0 1 100 
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Tabell 5f. Rektorers och samordnares uppfattningar om samarbetet i NU-03

Hur anser du att samarbetet fungerade med berörda parter i NU-03? (%) 

 Dåligt Mindre 
bra Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Totalt 

(n=73) 

Med Skolverket 0 7 44 20 10 19 100 

Med forskare 4 7 18 14 1 56 100 

 

Tabell 5g. Lärarnas engagemang i NU-03 

Hur stort anser du att lärarnas engagemang var i genomförandet av NU-03? (%) 
Hur stort anser du att ditt eget engagemang (lärare) var i genomförandet av NU-03? (%) 
 Rektorer och samordnare (n=73) Lärare (n=142) 
Obefintligt  1 1 
Litet 11 14 
Måttligt 39 45 
Stort 34 24 
Mkt stort 12 9 
Vet ej  3 7 
Totalt  100 100 

 

Tabell 5h. Lärarnas uppfattningar om tilldelning av resurser i NU-03 

Hur stor var tilldelningen av resurser för din medverkan i NU-03? (%) 

Ingen 30 

Liten 13 

Begränsad 31 

Stor 8 

Mkt stor 1 

Vet ej 17 

Totalt (n=142) 100 
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Tabell 5i. Lärarnas uppfattningar om graden av valfrihet för medverkan i NU-03 

Hur stor var din valfrihet att medverka i NU-03? (%) 

Ingen 45 
Liten 18 
Begränsad 18 
Stor 4 
Mkt stor 1 
Vet ej 14 

Totalt (n=142) 100 

Tabell 5j. Rektorers, samordnares och lärares uppfattningar om tidpunkten för NU-03 

NU-03 genomfördes våren 2003. Vad anser du om tidpunkten för NU-03? (%) 

 Rektorer och samordnare (n=73) Lärare (n=142) 

OIämplig  22 25 
Mindre lämplig 36 27 
Lämplig 26 28 
Mkt lämplig 5 4 
Utmärkt 3 0 
Vet ej  8 16 
Totalt  100  100 

Tabell 5k. Rektorers och samordnares uppfattningar om återkopplingens omfattning 

Hur omfattande var återkopplingen från Skolverket efter genomförandet av NU-03? (%) 

Obefintlig 3 

Liten 24 

Måttlig 37 

Stor 29 

Mkt stor 0 

Vet ej 7 

Totalt (n=73) 100 
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Tabell 5l. Rektorers, samordnares och lärares uppfattningar om mottagandet av resulta-
ten från NU-03 

Hur har du tagit del av resultaten av NU-03? Välj ett eller flera alternativ (%)  

 Rektorer och samordnare 
(n=73) Lärare (n=142) 

a) Skolverkets rapporter  81  28  
b) Skolverkets nyhetsbrev  29 6  
c) Annan skriftlig information från SV  30  10  
d) Muntlig information från SV  38  8  
e) Skolverkets webbplats  12 9  
f) Media (ex. TV, radio, dagspress)  30  11  
g) Skolans rektor*  –  46  
h) Skolans samordnare*  –  9  
i) Andra källor  14  11  
j) Har inte tagit del av resultaten  3  15  
k) Vet ej  1  13  

*Alternativ g och h gavs enbart till lärare. 

 

Tabell 5m. Rektorers och samordnares uppfattningar om omfattningen av Skolverkets 
återkoppling 

Hur omfattande var återkopplingen från Skolverket efter genomförandet av NU-03? (%) 

Obefintlig 3 

Liten 24 

Måttlig 37 

Stor 29 

Mkt stor 0 

Vet ej 7 

Totalt (n=73) 100 
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Tabell 5n. Rektorers och samordnares nöjdhet över återkopplingen från Skolverket 

Hur nöjd är du med återkopplingen från Skolverket efter genomförandet av NU-03? (%) 

Missnöjd 11 

Lite nöjd 18 

Måttligt nöjd 31 

Nöjd 26 

Mkt nöjd 3 

Vet ej 11 

Totalt (n=73) 100 

Tabell 5o. Lärarnas uppfattningar om omfattningen av skolledningens återkoppling 

Hur omfattande var återkopplingen från skolledningen efter genomförandet av NU-03? 
(%) 

Obefintlig 18 

Liten 27 

Måttlig 28 

Stor 13 

Mkt stor 1 

Vet ej 13 

Totalt (n=142) 100 

Tabell 5p. Lärarnas nöjdhet över återkopplingen från skolledningen 

Hur nöjd är du med återkopplingen från skolledningen efter genomförandet av NU-03? 
(%) 
Missnöjd 21 

Lite nöjd 14 

Måttligt nöjd 21 

Nöjd 23 

Mkt nöjd 2 

Vet ej 19 

Totalt (n=142) 100 
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Tabell 5q. Rektorers, samordnares och lärares intresse för resultaten av NU-03 

Vilket intresse har du haft för resultaten av NU-03? (%) 

 Rektorer och samordnare (n=73) Lärare (n=142) 

Inget  1  7  
Litet  8  16  
Måttligt  37  36 
Stort  43  27  
Mkt stort  8  4  
Vet ej  3  10 
Totalt  100  100 

Tabell 5r. Diskussion om resultaten av NU-03 

I vilka sammanhang har du varit med och diskuterat resultaten av NU-03? Välj ett eller 
flera alternativ. (%)  

 Rektorer och samordnare (n=73)  Lärare (n=142) 
a) Med skolpolitiker  8 0 
b) Med Skolverket  25  7  
c) Med berörda forskare  8  4  
d) Med skolans rektor  34  30  
e) Med skolans samordnare*  –  5  
f) Med skolans lärare  74  51  
g) Med övrig skolpersonal  27  6  
h) Med elever  16  13  
i) Med föräldrar  21  8  
j) Med andra skolor  19  5  
k) Med andra aktörer  8  5  
l) Inga  14  35  

*Alternativ e gavs enbart till lärare. 

Tabell 5s. Rektorers och samordnares uppfattningar om resultatens avspegling av den 
egna skolan 

Tycker du att resultaten av NU-03 avspeglar din skola på ett realistiskt sätt? (%) 

Ja 29 

Delvis 43 

Nej 8 

Vet ej 20 

Totalt (n=73) 100 
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Tabell 5t. Lärarnas uppfattningar om resultatens avspegling av den egna skolan 

Tycker du att resultaten av NU-03 avspeglar din skola på ett realistiskt sätt? (%) 

Inte alls 4 
I låg grad 8 
Delvis 37 
I hög grad 13 
I mkt hög grad 1 
Vet ej 37 

Totalt (n=142) 100 

Tabell 5u. Uppfattningar om utvärderingsresultatens betydelse för åtgärder på den egna 
skolan 

Hur viktiga är resultaten av NU-03 för åtgärdsarbete på din skola? (%)  

 Rektorer och samordnare (n=73)  Lärare (n=142) 

Oviktiga  6  10  
Inte särskilt viktiga  34 29  
Ganska viktiga  27  20  
Viktiga  19  10  
Mkt viktiga  4  1  
Vet ej  10  30  
Totalt  100 100 

Tabell 5v. Åtgärder vid deltagande skolor utifrån resultaten av NU-03 

Vilka åtgärder har din skola infört med anledning av resultaten av NU-03? Ange ett eller 
flera svar. (%)  

 Rektorer och 
samordnare (n=73)  Lärare (n=142) 

Lokal utvärdering av skolans verksamhet  25 6  
Kompetensutveckling  21  6  
Kollegial samverkan  23  13  
Riktade insatser för ett eller flera ämnen  23  4  
Samarbete med andra skolor  10  6  
Andra åtgärder  15  28  
Vet inte  -  53  
Inga åtgärder  34  53  
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