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The Danish Evaluation Institute, EVA, is an independent 

institution under the Danish Ministry of Education. EVA initiates 

and conducts evaluations of teaching and learning - from pre-

school to post-graduate education. In 2003 English as a subject in 

Danish primary and lower secondary schools was evaluated. 

The report of this evaluation deals with four key issues. The first 

is a description of the teaching, its organisation and 

implementation and the pupils’ experience of the educational 

practices. The second issue focuses on how English teachers and 

schools have put into practice the obligation to make evaluation 

form the basis for guiding the individual pupil and planning the 

teaching. The third issue deals with the significance of the 

learning environment, and the fourth examines how the school 

management and the municipal authorities safeguard their 

responsibility for the teaching. Each of the issues is summarised 

in recommendations aimed at the parts involved from the 

Ministry of Education to the individual English teacher. 

The overall expression is that the teaching of English is 

characterised by a professional commitment from the teachers 

and a strong focus on developing the pupils’ communication 

skills. However, this is not supported by a systematic use of 

English as the classroom language. Furthermore, the work with 

language, use of language and language acquisition only play a 

small part of the teaching. 



The pupils are motivated to learn English and appriciete the work 

of their teachers, but call for more authentic material, more 

influence in the teaching process and more variation of the 

teaching. 

2003 utvärderas engelskundervisningen i dansk folkeskola, jag 

deltog i utvärderingsgruppen som ”utländsk expert” och fick på 

så vis inblickar både i engelskundervisningen i Danmark och hur 

man där går tillväga vid nationella utvärderingar. Danmarks 

evalueringsinstitut, EVA, ansvarade för utvärderingen. Det är en 

fristående myndighet som genomför utvärderingar av pedagogisk 

verksamhet, från förskola till högskola. Organisatoriskt sker 

utvärderingarna i ett samspel mellan tjänstemän på institutet och 

expertgruppen. 

Ett fåtal skolor som ska representera ett tvärsnitt av Danmarks 

skolor väljs ut för mer ingående studier. I vårt fall valdes sju 

skolor ut, en friskola i Köpenhamn och sex kommunala skolor. 

Dessa genomgick en mycket noggrann utvärdering. Den startade 

med en självvärdering på tre plan, engelsklärarna på skolan 

gjorde en, skolledningen en och den högsta kommunala nivån 

ytterligare en. Frågorna till lärarna tog i stor utsträckning sin 

utgångspunkt i den danska kursplanen i engelska som fokuserar 

fyra teman; kommunikativa färdigheter, språk och språkbruk, att 

tillägna sig språk, kultur- och samhällsförhållanden. Lärarnas 

självvärdering innehöll även frågor kring behov av fort- och 

vidareutbildning, om aktiviteter och arbetsformer, om planering, 

utvärdering, om kontinuitet i undervisningen och om 

undervisningens fysiska och sociala ramar. Sammanlagt gav den 

alltså en mångfacetterad bild av lärarnas situation på respektive 

skola. Skolledningens frågor rörde hur man organiserar 



verksamheten såväl praktiskt t ex när det gäller schemaläggning, 

gruppstorlekar, tillgång till støttelärare som mer pedagogiskt: 

fanns en ämnesorganisation, hur fungerade den, vilka beslut kan 

ämnesgruppen fatta. Skolledningen hade också att svara på frågor 

runt tillgången till datorer, möjligheter till fortbildning, 

engelskämnets roll i skolorganisationen osv. Den kommunala 

nivån tillfrågades om ekonomiska ramar och styrsystem samt om 

övergripande policy inte minst när det gäller 

internationaliseringsaspekter. 

Förutom självvärderingarna gjordes två besök på respektive 

skola, ett där expertgruppen träffade de som genomfört 

självvärderingen; lärare, skolledning och skolchef. Ett ytterligare 

besök gjordes av medarbetare från EVA, det handlade då om 

lektionsbesök där främst den muntliga dimensionen av 

engelskundervisningen granskades. Representanter för eleverna 

vid de sju skolorna kallades till två ”elevcaféer” där de fick ge 

sin syn på engelskundervisning. 

Den utvärdering som riktades till de sju utvalda skolorna 

kompletterades med en lärarenkät som distribuerades elektroniskt 

till samtliga engelsklärare i Danmark. Parallellt med detta arbete 

pågick en internationell undersökning av skolungdomars 

kunskaper i och uppfattning om engelska. De länder som deltog 

var förutom Danmark också Norge, Sverige, Finland, Tyskland, 

Nederländerna, Frankrike och Spanien. Undersökningen var inte 

en del av den utvärderingen i engelska men resultaten av 

undersökningen kom att kopplas ihop med resultaten av 

utvärderingen – och spela en stor roll i slutrapporten. 

Expertgruppen 



De expertgrupper som sätts samman av EVA vid utvärderingar 

ska spegla en mångfald av kunskaper och kompetenser. De ska 

bestå av personer som i en bred bemärkelse har kännedom om 

och intresse av det område som utvärderas. Expertgruppen för 

engelska bestod av sex personer, ordförande var Lise-Lotte 

Hjulmand, lektor i engelska vid Copenhagen Business School. 

Vidare deltog Jörgen Schaldemose, skolchef i Odense, Britt 

Skov, främmandespråkskonsulent i Ålborg, Paul Otto Mortensen 

som arbetar med lärarutbildning och lärarfortbildning i engelska, 

Mette Storm Jeppesen, lärare i engelska på folkeskolen bl.a. med 

IT-ansvar, och slutligen alltså jag själv som både har erfarenhet 

av undervisning och utvecklingsarbete i engelska och av 

forskning. Det är expertgruppen som är ansvarig för analysen av 

resultaten och de rekommendationer som dessa leder fram till.

Den danska kursplanen i engelska

De mål som styrde undervisningen i engelska när utvärderingen 

gjordes fanns formulerade i Klare mål (Undervisningsminsteriet 

2001). Dessa ersattes under 2003 en ny kursplan Fælles mål. 

Målen är dock inte styrande för verksamheten bara vägledande. 

Den danska kursplanen i engelska är influerad av Europarådets 

tidigare språkprojekt, där eleverna förväntas ta eget ansvar för 

sitt lärande genom att planera, genomföra och utvärdera sin 

inlärning, samtidigt som de tränas i att reflektera kring den så att 

de efterhand kan göra alltmer medvetna val (Holec 1988,). 

Däremot har den danska kursplanen inte tagit intryck av 

Europarådets senare arbete (Council of Europe 2003) som 

innebär att man dels vill skapa ett ramverk för språkinlärning och 

bedömning av språkkunskaper, dels skapa en europeisk 

språkportfölj, The European Language Portfolio, ELP, som 



delvis kopplas till detta ramverk, A Common European 

Framework (se t.ex. Andered 2001).

Resultat

Slutrapporten från gruppen fokuserar fyra teman. Det första 

handlar om hur undervisningen organiseras och genomförs – och 

inte minst viktigt hur eleverna upplever den. Det andra temat 

sammanfattas som ”progression, evualering og kontinuitet”. 

Tema tre belyser inlärningsmiljöns betydelse för undervisningen 

och det fjärde hur ledningen, på såväl skol- som kommunal nivå, 

tar sitt ansvar för undervisningen. Dessa fyra områden 

problematiseras och diskuteras och varje avsnitt avslutas med att 

gruppen ger anbefalinger kring förändringar. Dessa ges på alla 

nivåer, från de som rör de enskilda engelsklärarna upp till 

undervisningsdepartementet. 

Innan jag kommenterar de enskilda delarna i utvärderingen 

finns det anledning att ge några mer generella synpunkter. Det 

var gruppens uppfattning att engelskundervisningen i Danmark 

drivs av mycket engagerade lärare som har en tydlig inriktning 

mot att utveckla elevens kommunikativa färdigheter. Tyvärr gav 

detta inte utslag i användningen av engelska som arbetsspråk – 

dansk engelskundervisning bedrivs i mycket stor utsträckning på 

engelska. Att utveckla elevernas kommunikativa förmåga går 

som en röd tråd genom lärarnas svar. Inte sällan var strålkastaren 

i så hög grad riktad mot kommunikativa färdigheter att vi hade 

svårt att se vad som finns ”i skuggan”. Uppenbarligen 

behandlades målen som berör språk och hur man tillägnar sig ett 

nytt språk mycket lite. Det förekommer nästan ingen diskussion 

kring detta med eleverna, vilket gör att elevernas medvetenhet 



som inlärare inte utvecklas – till förfång för möjligheten att aktivt 

delta i planering och undervisning. Här såg vi ett slags ond cirkel. 

Lärare i Danmark förväntas att göra årsplaner vilket också 

nästan alla gör, men det finns i regel ingen koppling mellan 

planerna och mål för undervisningen. De planer jag såg bestod 

mest av aktiviteter som skulle genomföras under året, aldrig 

kopplades dessa till vad eleverna förväntades lära sig eller hur 

utvärdering skulle ske. Däremot uttryckte lärarna en stark önskan 

om att utveckla detta fält samtidigt som man menade sig sakna 

redskap, inte minst när det gäller att arbeta med utvärdering och 

dokumentation av elevers framsteg. 

Eleverna å sin sida är motiverade att lära sig engelska, de 

uppfattar ämnet som ett av de allra viktigaste i skolan och de är i 

mångt och mycket nöjda med den undervisning de erbjuds. En 

sak de önskar förändringar kring är att de vill ha in mer autentiskt 

material i undervisningen. Vad de vill slänga ut är inte i första 

hand läroböckerna utan alla de stenciler som lärarna delar ut. De 

efterlyser också fler autentiska övningstillfällen och 

överhuvudtaget en undervisning som mer tar sin utgångspunkt i 

unga människors intressen och frågor. 

Ett ord som både lärare och elever lyfte fram som mycket 

viktigt i engelskundervisningen var variation. Här är det 

intressant att notera att lärare och elever menade helt olika saker 

när de talade om variation. Lärarna talade om variation i termer 

av att göra flera olika aktiviteter under en lektion. Eleverna 

däremot ansåg inte att detta var variation. Det var ju ändå läraren 

som bestämde vad som skulle göras och hur lång tid det fick ta. 

De såg istället begreppet under en längre tidsrymd. För dem 



innebar variation att under t. ex. en termin arbeta så att man 

prövade flera olika sätt att organisera undervisningen. Gruppen 

såg stora problem i att undervisning var sekvensuppdelad i en 

mängd korta aktiviteter under ett lektionspass. En sådan 

undervisning förhindrar effektiv fördjupning samtidigt som vi 

såg att en orimligt stor del av lektionstiden går åt till praktisk 

organisation när eleverna byter från en aktivitet till en annan. 

Alla de praktiska anvisningar som ges till eleverna i samband 

med omorganisationer är förmodligen också ett av skälen till att 

lärarna talar så pass mycket danska. 

”Svenska” reflektioner

Som svensk gjorde jag naturligtvis några iakttagelser runt 

likheter och skillnader mellan Danmark och Sverige. Att målet 

för språkundervisningen är kommunikativ kompetens tycks ha 

slagit rot lika kraftigt i båda länderna. Detta gör att det inte sällan 

är svårt att diskutera någon annan aspekt av språkundervisning, 

så stark är dominansen. Samtidigt finns det naturligtvis en fara, 

om språkundervisningen inte innehåller några inslag som innebär 

att eleverna reflekterar och blir medvetna om hur språkinlärning 

går till, riskerar den att bli mycket ineffektiv. 

En skillnad mellan våra länder var de danska lärarnas mycket 

höga medvetenhet om vad som står i de styrdokument som 

reglerar verksamheten. Inte sällan citerade lärarna passager eller 

resonerade om någon paragraf i grundskoleloven. Det är något 

jag aldrig har hört svenska lärare göra! Systemet med att skriva 

årsplaner var alltså mycket väl spritt vilket gör att nästan alla 

lärare kan redogöra för vilka aktiviteter som ska genomföras 

under läsåret, däremot är måltänkandet nästan obefintligt. När vi 

frågade lärarna varför de planerat just dessa aktiviteter möttes vi 



ofta med tystnad. De gånger jag ställde frågor om hur de tänkte 

runt kopplingen mål och aktiviteter blev svaret inte sällan ”vi vill 

i alla fall inte ha ett svenskt system”. Vid ytterligare frågor 

visade sig att ett svenskt system oftast förknippas med en hög 

grad av (central) målstyrning och mycket prov såväl lokalt som 

nationellt. Själv noterade jag flera gånger lärares uttalade 

aversion mot att ge eleverna kontinuerliga prov medan nästan 

alla accepterade systemet med avgångsprøve som inte sällan 

innebar att stora delar av sista året nästan uteslutande används till 

att förbereda eleverna inför proven.

Undervisningen

Generellt ansåg vi i utvärderingsgruppen att koppling mellan 

aktiviteter och mål är alldeles för svag. Detta innebär dock inte 

att vi kom i kontakt med undervisning som kändes gammal och 

förlegad. Både lärare och elever uppger att merparten av 

undervisningen ägnas åt par- och grupparbete, i de allra flesta fall 

ägnar lärarna mycket tid åt att hitta teman och innehåll som ska 

intressera eleverna, de texter som användes var ofta både aktuella 

och relevanta. Alla dessa ansträngningar uppskattades också av 

eleverna när de talade om sina lärare. Däremot bedrevs, som 

redan påtalats, en stor del av engelskundervisningen på danska. 

En annan brist ansåg vi vara att eleverna inte har något inflytande 

över hur undervisningen organiseras. En ytterligare faktor som 

påverkade utformning av undervisningen var de organisatoriska 

ramar t.ex. schemaläggning, undervisningslokalerna, tillgången 

till datorer påverkade lärarens möjlighet att hitta nya 

okonventionella lösningar och organisationsformer. 

Anbefalninger till detta avsnitt handlade t.ex. om att lärarna 

måste arbeta aktivt med att koppla samman aktiviteter och mål 



för engelskundervisningen. Detta ska ske i samverkan med 

eleverna. Till skolledningen gavs i uppdrag att bättre utnyttja det 

möjligheter som skollagen ger att organisera undervisningen på 

andra sätt än det gängse – en lärare, en klass, ett klassrum, en 

lektion på 45 minuter. Istället bör honnörsorden för skolans 

organisation vara möjlighet till fördjupning, äkta språkliga 

upplevelser och hög aktivitet bland eleverna.

Utvärdering och progression

Ett ord som ständigt återkom i alla diskussioner runt utvärdering 

och progression var intuition. Den danska folkskolan, åtminstone 

som jag lärde känna den, har nästan inga som helst skriftliga 

dokument, förutom de tidigare nämnda årsplanerna. Det fanns till 

exempel inga utvärderingar som hade genomförts och 

sammanställts. I stället menade många lärare att de intuitivt 

avgör hur eleverna uppskattade olika aktiviteter. Vad de talade 

om var då alltid om eleverna tyckte aktiviteten var rolig eller 

inte, däremot aldrig om eleverna lär sig något nytt. Det var 

vanligt att lärare, främst i de lägre årskurserna svarade att målet 

med undervisningen i engelska är att eleverna ska trivas och ha 

det bra. Inte ens när de fick direkta frågor ansåg de att 

språkinlärning var ett viktigt mål med engelskundervisningen.

När det gäller elevernas progression fanns inte heller något 

nedskrivet, inte heller finns i Danmark någon tradition med 

”överlämning” mellan lärare. Tvärtom menade många lärare att 

de ville ge eleven möjlighet att starta på en frisk. Någon skola 

hade hört talas om språkportföljer som ett sätt att föra 

information vidare men de hade själva inte prövat. Ett system där 

ingenting finns nedtecknat innebär naturligtvis stora problem när 

t.ex. en klass byter lärare. I detta avsnitt anbefallde vi till den 



högst politiska ledningen, alltså utbildningsminister och 

utbildningsdepartementet att skapa organisationsformer och 

redskap som ger lärare reella möjligheter att arbeta med mål och 

utvärdering både på klassnivå och för den enskilde eleven. 

Gruppen lyfter särskilt fram arbetet med en europeisk 

språkportfölj och det svenska strukturerade, dokumenterade 

utvecklingssamtalet som modeller att hämta inspiration från. 

Eleverna som aktiva medspelare

Som jag tidigare nämnt talar den danska läroplanen om att 

eleverna ska vara aktiva deltagare i planering, genomförande och 

utvärdering av undervisning. Genom att undervisningen i så hög 

grad präglas av kommunikativa aktiviteter är förvisso aktiviteten 

hög men det är nästan alltid läraren som styr. De gånger eleverna 

får vara med och påverka handlar det inte sällan om att välja 

mellan två aktiviteter som läraren har tänkt ut. 

En svårighet för oss i expertgruppen var att verkligen hålla oss 

till den uppgift vi fått: att utvärdera engelskämnet. Ämnet 

existerar ju inte i ett vakuum utan är beroende av hur skolan är 

organiserad. Hur arbetar man med frågan om elevmedverkan? 

Förekommer tematiskt arbete eller ämnesöverskridande 

arbetssätt? Sådana frågor påverkar i allra högsta grad engelskan. 

Till skillnad från i Sverige har engelskan inte status av att vara ett 

slags ”kärnämne” i Danmark. Tvärtom kände sig många av 

engelsklärarna lite perifera. Det tycks inte heller vara vanligt att 

engelska deltar vid t.ex. temaarbeten. Skolorna fick därför som 

anbefallning att försäkra sig om att arbetet med elevmedverkan 

prioriteras och att ledningen sörjer för att den dagliga 

verksamheten understödjer denna utveckling. Det är hela skolans 

uppgift att prioritera utvecklingen med att eleverna arbetar 



självständigt och är aktivt medverkande i organisationen. 

Samtidigt måste engelsklärarna i framtid arbeta mer offensivt 

med att skola in elever i andra arbetsformer och att själva se till 

att de ”tar plats” i arbetslag och vid temaundervisning.

Engelsklärarnas roll i skolan

Danska lärare har som bekant många huvudämnen i sin examen, 

nyutexaminerade ofta fyra ämnen. Systemet med så många 

ämnen leder till att lärarna inte alltid har så gedigna 

ämneskunskaper – och att de kanske inte heller har sitt ”hjärta” i 

just engelskan. Det kan ju ha varit deras fjärde val. När lärarna 

träffas i sin ämnesgrupp verkar man bara undantagsvis behandla 

innehållet i engelskundervisningen. För det mesta stannar 

diskussionerna vid praktiska frågor t. ex. vilka böcker som ska 

köpas in. Flera skolor talade med glädje om självvärderingen 

som gjort att lärarna verkligen fått och tala om det väsentliga i 

lärarrollen; elevrelationer, yrkesrollen, undervisningens innehåll 

osv. Rekommendationer och anbefallningar till detta avsnitt 

handlar om att lärare effektivt måste utnyttja den tid som finns 

avsatt till innehållsliga diskussioner, för att i förlängning hitta en 

kärna av samsyn kring ämnet och ämnets struktur på den 

enskilda skolan. Vidare måste engelsklärarna arbeta med att 

integrera ämnet i ämnesövergripande teman.

Den internationella undersökningen

Parallellt med denna självvärdering genomförde åtta europeiska 

länder, inklusive Danmark en undersökning av attityder kring 

engelska och kunskaper i ämnet. Resultatet av denna 

undersökning kom att bilda en del av det material som 

expertgruppen hade att behandla. Ganska tidigt i arbetet stod det 

klart att de danska eleverna i skolans år nio, som undersökningen 



omfattade, hade klarat sig sämre än sina kamrater i Sverige och 

Norge. (Undersökningen finns redovisad dels i en 

totalredovisning från European Network of policy makers for the 

evaluation of education systems 2004, dels har varje deltagande 

land gjort en särredovisning, för Sverige se Skolverket 2004, för 

Danmark se Danmarks evalueringsinstitut 2004). Resultatet var 

uppenbarligen en överraskning i Danmark där många varit 

övertygade om att danska elever överlag är mycket duktiga i 

engelska. Inte minst ansåg många jag talat med, lärare, elever, 

skolledare, medlemmar i expertgruppen att eleverna använde 

mycket engelska utanför skolan; TV-program, musik, 

datoranvändning skulle sammantaget verka för mycket goda 

resultat. 

Det är i sammanhanget intressant att konstatera hur 

undersökningens resultat tolkades i Sverige respektive Danmark. 

I den svenska rapporten framträder två bilder av svensk 

engelskundervisning, dels kan man se att eleverna är mycket 

duktiga i engelska och positiva till ämnet, dels att 

engelskundervisningen är ganska traditionell. I rapporten kopplas 

aldrig dessa bilder samman. Det gjorde dock Skolverket, i sitt 

pressmeddelade säger man att eleverna är duktiga men 

undervisningen är traditionell. De flesta medier gick i sin 

rapportering av resultatet ännu ett steg längre och hävdade att 

svenska elever är duktiga men det beror inte på 

engelskundervisning utan på att eleverna lär sig engelska utanför 

skolan. 

I Danmark å andra sidan ledde resultaten till en diskussion om 

undersökningen, både hur den var organiserad och vad den 

egentligen mätte. Det var en allmän uppfattning i Danmark att de 



danska eleverna förlorade mer än andra på att provet saknade en 

muntlig del, trots att självvärderingen visade att den muntliga 

dimensionen inte prioriterades högt i undervisningen och en stor 

del av engelskundervisningen bedrivs på danska.

Skolans organisation och ”anda”

Visst finns det också stora likheter mellan våra länder! En sak 

som är lika viktig i Danmark som i Sverige är behovet av ett väl 

fungerande arbetslag och en skolledning med ambition att leda 

sin skola. Vi såg exempel på arbetslag med en vital och levande 

diskussion om engelskämnet, men vi såg också exempel på 

arbetslag som kollapsat när några kollegor bestämt dagordningen 

och motarbetade alla förslag till förändringar. Det mest tydliga 

exempel var en skola där två lärare styrde sina kollegor. Dessa 

två hade utarbetat en plan för vad som skulle behandlas i 

undervisningen med tydligt fokus på grammatik. Stämningen i 

gruppen var mycket tryckt när vi träffade dem och lärarna 

svarade så kortfattat som möjligt på våra frågor förmodligen för 

att svaren skulle komma att ”utvärderas” av kollegerna efteråt. 

När vi skulle träffa alla skolor för ett uppföljande möte inte fullt 

ett år senare kom inte någon lärare från denna skola. Inte någon 

engelsklärare av de vi träffat fanns kvar på skolan!

Vi såg också exempel på rektorer som mest hade ambitionen 

att administrera och som menade att de inte kunde ha några 

synpunkter på arbetet i engelska eftersom de själva inte var 

engelsklärare. Andra rektorer hade en mycket tydligt vision av 

hur de ville att deras skola skulle utvecklas och såg till att ge 

lärare och arbetslag förutsättningar att utvecklas i riktning mot 

denna vision. Det betydde naturligtvis inte att de gick in och 

detaljstyrde undervisningen. I något fall var det också så att 



rektor hade en vision för skolan men hade inte lyckats förmedla 

den till sina lärare. 

Avslutning

Att arbeta i den danska expertgruppen gav en mängd värdefulla 

kunskaper. Som så ofta förr kan man konstatera att även våra 

allra närmaste grannländer uppvisar både intressanta skillnader 

och likheter med Sverige. Min första reaktion när jag blev 

tillfrågad om att delta i expertgruppen var ”Om de ska ha en 

utländsk representant ska de väl inte fråga någon från Sverige” 

men ju längre arbetet fortskred ju mer insåg jag att även om 

länderna ligger nära varandra kunde jag bidra med värdefulla 

infallsvinklar som låg en bit bortom det gängse danska sättet att 

tänka runt undervisning.

Många av mina reflektioner finns inbakade i texten men jag 

vill avsluta med att nämna något övergripande om utvärdering i 

de två länderna. EVA, som är relativt nybildat, tar alltså 

helhetsgrepp när det gäller områden att utvärdera. Det kan handla 

om integration mellan förskola och skola, om lärarutbildningen, 

om enskilda ämnen som engelska, om ett övergripande område 

som internationalisering av undervisning eller om ett skoldistrikt.

I Sverige verkar utvecklingen i och med Skolverkets tillsyn 

alltmer gå mot att utvärdera skola efter skola av grupper 

utvärderare som är anställda på Skolverket. Detta kan naturligtvis 

ge intressanta perspektiv på skolan och möjligheter att djuploda 

och se sammanhang i t.ex. en kommun på ett helt annat sätt än 

vad som var möjligt i den utvärdering jag deltagit i. Samtidigt 

kan jag tycka att det ligger ett värde i att göra mer övergripande 

utvärderingar och att inkludera nya personer som experter vid 



varje utvärdering. Det finns en stor risk att utvärderingsgrupper 

där alla deltagare är anställda av Skolverket som ”professionella 

utvärderare” ganska snart hamnar i en situation där 

utvärderingarna blir repetitioner. Likaså kan jag se en fördel i att, 

åtminstone ibland, göra mer nationella utvärderingar av olika 

typer av aspekter i svensk skola. Risken är annats att vi hamnar i 

en situation där varje kommun är utvärderad men ingen ser 

helheten. Och det kan vi väl inte vara betjänta av?
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