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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av fylkesmennene (FM) sitt arbeid med 

klager på standpunktkarakterer i fag i grunnskolen. Formålet med oppgaven er å gjøre rede for 

FMs arbeid med klager på standpunktkarakterer, og analysere hvordan klagearbeidet 

organiseres gjennom bruk av styringsverktøy og reguleringsformer. Avslutningsvis drøfter jeg 

hvorvidt klagebehandlingen bidrar til å realisere intensjoner om å sikre et rettferdig 

vurderingssystem. 

Undersøkelsen er en casestudie der jeg har intervjuet totalt seks informanter hos tre ulike FM 

som arbeider med klagesaker. Intervjudata er denne oppgavens primære datagrunnlag. I 

tillegg har jeg analysert et utvalg dokumenter som er relevante for klagearbeidet. 

For å belyse og drøfte oppgavens problemstilling har jeg benyttet forskningslitteratur fra 

forfattere som diskuterer nye reguleringsformer og styringsverktøy i utdanningsfeltet 

(Lundgren, 1990; Hopmann, 2008; Langfeldt, 2008; Møller, 2009; Simons, 2014; Sivesind, 

Skedsmo og Hall, 2016). Jeg har vektlagt to reguleringsmodeller fra Maroy (2009a, 2009b) 

for å analysere reguleringsformer i klagearbeidet: den byråkratisk-profesjonelle modellen og 

postbyråkratiske evaluerende- stat modellen. 

Et hovedfunn i undersøkelsen er at det er en utfordring å sikre elevenes rettssikkerhet og en 

rettferdig vurderingspraksis selv om vi har et klagesystem. FM har ingen myndighet som 

klageinstans til å etterfølge en klagesak dersom for eksempel skolen fatter et nytt vedtak som 

er i strid med forskriften. Videre blir klagebehandlingen sjeldent tidsnok ferdig før elevenes 

opptak til videregående skole. 

Mine funn peker på at faglærers begrunnelse er et avgjørende dokument i klagebehandlingen, 

og at dette ofte er mangelfullt i lys av krav i forskriften. Det er en utfordring for FM å 

formidle til skolen hvordan de kan dokumentere sin praksis på en måte som tydeliggjør 

ovenfor klageinstansen at forskriften er blitt fulgt. FM orienterer skoleeier om alvorlige 

tilfeller av svikt i skolens praksis, slik at skoleeier kan følge opp skolen videre. Det er noe 

begrenset hva FM som klageinstans kan gjøre av oppfølgingsarbeid i enkeltsaker, men FM 

har for eksempel muligheter til å føre tilsyn som har med vurdering å gjøre. 
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I oppgavens analyse og drøfting går det frem at FMs klagearbeid kjennetegnes av en hybrid 

form for regulering, i tråd med Maroys (2009a; 2009b) begrep om hybridisering. Både 

byråkratisk-profesjonelle og postbyråkratiske elementer gjør seg gjeldende i klagearbeidet. 

FMs arbeid skjer innenfor rammen av lover og regelverk (byråkratisk-profesjonelt element), 

samtidig som regelverket må fortolkes i lys av profesjonell praksis for å kunne håndheves. 

FM utvikler vurderingskriterier (standarder) ved prosesser både internt og i samspill med 

andre aktører (postbyråkratisk element). Interne og regionale samarbeid er sentralt for å 

utvikle vurderingskriterier som skal sikre en mest mulig lik saksbehandling. FMs 

vurderingskriterier for klagesakene er relativt like på tvers av de regionene hvor 

undersøkelsen er gjennomført, men underveisvurderingen tillegges en til dels ulik betydning, 

som bærer preg av profesjonelle overveielser. 

De tre FM i undersøkelsen har utarbeidet egne veiledningshefter som en hjelp til skolen. 

Heftene kan forstås som en «guiding» til skolen (byråkratisk-profesjonelt element), men dette 

skjer innenfor en evaluerende kontekst der også forventningsstyring er av betydning 

(postbyråkratisk element). Nyere former for styring og regulering kommer også til uttrykk 

ved ansvarliggjøring: Skolen stilles til ansvar for sin praksis, og alle FM understreker 

rektor/skoleleder sitt ansvar. Videre er evalueringer og tilbakemeldinger mellom aktører 

sentralt i klagearbeidet, og FM forventer at skolen skal lære og forbedre sin praksis 

(Hopmann, 2008; Langfeldt, 2008; Møller, 2009; Simons, 2014). 

Den hybride formen for regulering som fremtrer i klagearbeidet har betydning for FMs 

virksomhet og hvordan FM forholder seg til andre aktører. Reguleringsformen har 

implikasjoner blant annet ved at FM opererer som en utviklingsaktør i utdanningssystemet i 

forkant av, under og etter klagearbeidet. 
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1 Introduksjon 

Høsten 2015 var jeg i praksis hos Utdanningsdirektoratet (Udir) som en del av min 

mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I praksisperioden på fem uker arbeidet jeg 

og en medstudent, Hanna Carina Krogstad, med en rapport om utviklingen i klagestatistikk på 

standpunktkarakterer 2010-2015.
 1

 I dette arbeidet innhentet vi data fra fylkesmenn (FM) og 

fylkeskommuner (FK). Rapporten ble ferdigstilt i februar 2016, og ble en del av det 

utforskende arbeidet for valg av tema til min masteroppgave. 

Det er FM som behandler klager på standpunktkarakterer i grunnskolen, jf. § 5-12 i forskrift 

til opplæringsloven. Som klageinstans for klager på standpunktkarakterer skal FM kun 

vurdere om gjeldende regler om karakterfastsetting er fulgt, jf. § 5-12. Klagearbeidet handler 

derfor om at klageinstansen i den enkelte saken skal etterprøve om skolen har hatt en 

vurderingspraksis som er i tråd med forskriften. Dersom elever eller foreldre/foresatte 

oppfatter standpunktkarakteren å være besluttet på feilaktig grunnlag, kan de klage. 

Intensjonen bak gjeldende regelverk er blant annet at opptaket til videregående skole skal 

baseres på en rettferdig karaktersetting. Hensikten med klagebehandlingen er å bidra til å 

sikre at skolen setter karakterer i tråd med forskriften, for å sikre et rettferdig 

vurderingssystem. Klagebehandlingen kan i denne sammenheng ha to funksjoner: Den kan 

preventivt sørge for at karaktersetting i skolen er i tråd med det elevene har krav på, og den 

kan etterkontrollere skolene i lys av lovverket. 

I rapporten fra min praksisperiode hos Udir viste funnene en til dels stor variasjon i 

klagestatistikken mellom fylker på landsbasis; spredning i klageutfall og medholdsprosent; 

samt forskjeller i hva som gir grunnlag for medhold og ikke i klageinstansen i ulike fylker (se 

Utdanningsdirektoratet, 2016a). Funnene indikerte noen sentrale forskjeller og likheter 

mellom FK og FM, samt internt mellom FM og internt mellom FK, i arbeidet med klagene. 

Etter praksis hos Udir og publiseringen av rapporten har flere aktuelle hendelser funnet sted. 

Rapporten ble referert i Meld. St. nr. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En 

fornyelse av Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 60). Videre iverksatte Udir 

flere interne og eksterne tiltak som en del av oppfølgingsarbeidet for å gjøre noe med 

utfordringene som ble avdekket i rapporten. 

                                                 
1
 Jf. Rapport om utviklingen i klager på standpunktkarakterer fra 2010 til 2015 (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 
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Den 14. desember 2015 var alle FM samlet hos Udir på et dialogmøte om 

standpunktvurdering og klagebehandling. På dette møtet presenterte Hanna Carina Krogstad 

og jeg funn fra rapporten vi arbeidet med i praksisperioden. Udir har senere gjennomført flere 

dialogmøter om klagebehandling og standpunktvurdering for FM. Videre publiserte Udir en 

ny veiledning: Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag (Utdanningsdirektoratet, 

2016b). I veiledningen skriver Udir at det er variasjoner i praksis rundt oppfølgingen av 

klagene, og at de har utarbeidet informasjon om klagebehandlingen for å bidra til mest mulig 

lik praksis (s. 1). Veiledningen vil trolig ha betydning for FM i deres arbeid med klagesakene 

fremover, spesielt fordi det ikke har foreligget en slik veiledning på dette temaet tidligere. 

Min masteroppgave har til hensikt å undersøke FMs arbeid med klagesaker på 

standpunktkarakterer for å utvikle innsikt og kunnskap i faglig og praktisk forstand. 

Undersøkelsen er en casestudie der jeg har intervjuet totalt seks informanter hos tre ulike FM 

som arbeider med klagesaker. Intervjudata er det primære datagrunnlaget, og i tillegg har jeg 

analysert et utvalg dokumenter som er relevante for klagearbeidet. 

I min studie trekker jeg inn faglitteratur som belyser ulike aspekter ved styring og regulering 

av dagens utdanningssystem. Flere forfattere argumenterer for at sentrale endringer har funnet 

sted i utdanningsfeltet de senere årene, med utviklingen av nye ansvars- og reguleringsformer 

mellom ulike aktører og institusjonelle nivåer i utdanningsfeltet (Maroy, 2009a; Maroy 

2009b; Møller og Skedsmo, 2013; Ozga, Dahler-Larsen, Segerholm og Simola, 2011). 

Det er på mange måter aktuelt å forske på klager på standpunktkarakterer. Vurderingspraksis 

er et interessant utdanningspolitisk tema som kommer til uttrykk i nasjonale satsinger som 

Vurdering for læring, og i sentrale politiske dokumenter som for eksempel St. meld. nr. 31 

(2007-2008) Kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 30) og St. meld. nr. 16 

(2006-2007) … og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring 

(Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 77). 

Forskningsmiljøer har fulgt opp de utdanningspolitiske intensjoner gjennom evaluerings- og 

utredningsarbeid (Prøitz og Borgen, 2010; Hovdhaugen, Seland, Lødding, Prøitz og Vibe, 

2014; Sandvik, 2014). Et sentralt tema har dreiet seg om å utvikle en vurderingskultur i 

skolen for å styrke elevenes læringsutbytte og utviklingsmuligheter. Et annet tema har dreiet 

seg om å styrke validiteten i vurderingen og dermed utvikle et rettferdig vurderingssystem der 

karakterer er satt på samme grunnlag og gir uttrykk for den samme kompetansen; det vil si at 
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en 4’er skal uttrykke samme kompetansenivå uavhengig av hvor eleven går på skole. Dette 

handler om elevenes rettssikkerhet, og viser hvordan intensjoner om bedre vurderingspraksis 

har både pedagogiske og rettslige implikasjoner. 

Det er foretatt studier som fokuserer på de rettslige aspektene ved FMs arbeid i tilsyns- og 

inspeksjonsordninger (Sivesind og Bachmann, 2011; Hall, 2016a; Hall og Sivesind, 2015), 

men det er ingen forskere i Norge som tidligere har gått inn i FMs klagebehandling på 

standpunktkarakterer i fag og analysert og drøftet deres arbeid, slik jeg gjør i min 

undersøkelse. Dette er mitt bidrag i forskningsfeltet. 

I tillegg til et forskningsmessig bidrag, har jeg også hatt som intensjon å bidra med relevant 

kunnskap for praksisfeltet. Å forske på klagearbeidet er interessant profesjonelt sett for å 

synliggjøre forvaltningspraksis og tydeliggjøre utfordringer knyttet til arbeidet. Dette kan 

bidra til kunnskap som jeg håper kan komme til nytte for å videreutvikle praksisen på feltet.  

1.1 Avgrensning av undersøkelsesområde 

Masteroppgaven tar for seg FMs arbeid med klagesaker på standpunktkarakterer. Det er 

kommunen som er skoleeier for opplæringen på grunnskolenivå. Oppgaven er dermed 

avgrenset til klager på standpunktkarakterer i grunnskolen, som kommunen har ansvar for. 

Avgrensningen til FM som klageinstans er valgt for å gjøre studien praktisk gjennomførbar 

med hensyn til størrelse og omfang. I oppgaven undersøker jeg klagearbeidet slik det foregår 

hos FM, og i relasjon til andre aktører slik som skolen og skoleeier. 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Formålet med denne masteroppgaven er å gjøre rede for fylkesmennenes arbeid med 

klager på standpunktkarakterer, og analysere hvordan klagearbeidet organiseres 

gjennom bruk av styringsverktøy og reguleringsformer. Avslutningsvis vil jeg drøfte 

hvorvidt klagebehandlingen bidrar til å realisere intensjoner om å sikre et rettferdig 

vurderingssystem. 
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I lys av denne problemformuleringen vil jeg legge vekt på fire forskningsspørsmål som 

behandles i hvert sitt empiriske kapittel: 

1) Hvilket regelverk må FM forholde seg til i klagebehandlingen? 

2) Hvordan foregår klagebehandlingen hos FM? 

3) Hvordan begrunner FM sine vurderinger i lys av krav og dokumentasjonsgrunnlaget? 

4) Hvordan håndterer FM utfordringer knyttet til skolens vurderingspraksis? 

Med dette utgangspunkt vil jeg kunne belyse hvordan regelverket fortolkes og forvaltes av 

FM i lys av deres rolleforståelse og mandat, og hvordan klagearbeidet er organisert i relasjon 

til skoleeier og skoler. Grønmo (2004) trekker frem at samfunnsvitenskapelige 

problemstillinger kan legge vekt på ulike typer kunnskap om samfunnet: beskrivelse, 

forklaring eller forståelse (s. 79). I denne studien vektlegges beskrivelse og forståelse av 

temaet og caset som er valgt. På grunn av studiens forskningsdesign er det vanskelig å 

forklare ved å trekke slutninger om årsaksforhold. Jeg utforsker imidlertid styringsmessige 

sammenhenger slik de fremtrer i klagearbeidet. 

1.3 Forkortelser og begrepsbruk i oppgaven 

FM: fylkesmannen/ fylkesmennene 

FMs: fylkesmannens/ fylkesmennenes  

Udir: Utdanningsdirektoratet 

Udirs: Utdanningsdirektoratets 

KD: Kunnskapsdepartementet 

vgs: videregående skole 

VFL: Vurdering for læring 

FM-A, FM-B og FM-C: fylkesmennene i min undersøkelse 

A1, A2, B1, B2, C1 og C2: informantene i min undersøkelse 

Oppheve: betyr at klageinstansen opphever standpunktkarakteren 

Ikke medhold/avslag: betyr at standpunktkarakteren blir stående 

Redegjørelse/begrunnelse: begge disse begrepene brukes om faglærers dokument 

Rektor/skoleleder: begge disse begrepene brukes om hverandre 

Om styring: verktøy, redskaper og midler er begreper som brukes om hverandre 
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1.4 Oppgavens struktur 

I kapittel to presenterer jeg faglitteratur om utdanningsforvaltning, regulering og styring. 

Først gir jeg en beskrivelse av FMs rolle og mandat. Deretter ser jeg nærmere på styring, 

regulering, ansvarsstyring og nye styringsverktøy i utdanningsfeltet. Videre presenterer jeg 

Maroys (2009a; 2009b) teoretiske rammeverk, som er spesielt vektlagt i studien. Kapittelet 

avsluttes med å belyse rettslige standarder i klagearbeidet, samt profesjonelle vurderinger og 

beslutninger i en postbyråkratisk reguleringsmodell. 

I kapittel tre beskriver jeg de metodiske valgene som er tatt i studien. Jeg redegjør for studiens 

forskningsdesign, datagrunnlag og datainnsamling, samt arbeidet med transkribering og 

dataanalyse. Videre drøfter jeg datakvalitet med fokus på reliabilitet, validitet og 

generalisering. Avslutningsvis i kapittelet reflekterer jeg over etiske aspekter ved studien. 

I kapittel fire presenterer jeg data fra intervjuene og dokumentanalyse, som omhandler FMs 

arbeid med klagesakene på standpunktkarakterer. De fire delkapitlene er organisert etter 

studiens fire forskningsspørsmål. I kapittel fem analyserer og drøfter jeg FMs klagearbeid, og 

kobler datamaterialet opp mot teori som ble presentert i kapittel to. Oppgaven avsluttes med 

kapittel seks der jeg oppsummerer studiens hovedfunn, og deler mine avsluttende 

betraktninger og forslag til veien videre. 
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2 Utdanningsforvaltning, regulering 

og styring 

I dette kapittelet vil jeg presentere problemområdet samt teori som er relevant for å belyse og 

drøfte oppgavens problemstilling. Jeg skal først gi en beskrivelse av FMs rolle og mandat. 

Deretter vil jeg presentere faglitteratur om nye reguleringsformer og styringsverktøy i 

utdanningsfeltet, som bidrar med interessante perspektiver for å undersøke og drøfte FMs 

arbeid med klager på standpunktkarakterer. 

Flere forskere viser til en juridifisering eller rettsliggjøring av skolen de senere årene, som 

handler om at lover og regler har fått en sterkere stilling i den utdanningspolitiske styringen 

(Andenæs og Møller, 2016). Skolen er regulert av et omfattende regelverk som kan oppleves 

uoversiktlig og komplisert, og det har vært en økning av regler og bestemmelser innenfor 

områder som tidligere ikke var lovregulert. Dette kan bidra til å stille nye krav til både lærere 

og rektorers juridiske kompetanse i profesjonsutøvelsen.  

Samtidig beskriver flere forfattere et skifte i den utdanningspolitiske styringen fra regel- og 

innholdsstyring til mål- og resultatstyring som en endring fra hard til myk styring. Det er fordi 

regel- og innholdsstyring kobler seg til nasjonal lovgivning med tilhørende sanksjonsmidler, 

mens mål- og resultatstyring forutsetter tilpasning til avtaler og kognitive forventninger uten 

den samme tilknytningen til det nasjonale lovverket, og hvor andre typer sanksjonsmidler tas i 

bruk. Endringen har også å gjøre med en tidsforskyvning i fokus fra fortid-nåtid (past-present) 

til nåtid-fremtid (present-future) med et skifte fra fokus på strukturelle forutsetninger til en 

økt betydning av nye resultatforventninger, som endrer måten utdanning styres på (Hopmann, 

2008; Langfeldt, 2008; Sivesind, Afsar og Bachmann, 2016). 

For å analysere klagearbeidet vil jeg særlig vektlegge teori fra Maroy (2009a, 2009b) som 

argumenterer for at vi beveger oss fra en byråkratisk-profesjonell reguleringsmodell til 

postbyråkratiske reguleringsmodeller i utdanningsfeltet. For å utdype Maroys begreper om 

referanseskjemaer vil jeg trekke inn perspektiver på utforming og bruk av rettslige standarder. 

Men først skal jeg belyse FMs rolle og mandat i den offentlige forvaltningen. 
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2.1 FM i den offentlige forvaltningen 

FM representerer staten i saker som angår kommuner og skoler. Rønning og Lesjø (2015) 

viser til Hanssen mfl. som deler det norske offentlige styringssystemet inn i tre nivåer: 

nasjonalt nivå, fylkesnivå og lokalt nivå (s. 243). Det interessante i deres oppdeling er at det 

foreligger statsforvaltning på alle tre nivåer. Noe av begrunnelsen for lokal og regional 

statsforvaltning er at den skal bidra til å realisere nasjonale målsettinger, samt at den skal 

håndtere offentlige oppgaver en mener bør forvaltes av staten av hensyn til for eksempel 

likhet (s. 285). 

Tradisjonelt sett har FM hatt en sentral stilling som statens fremste representant innen sitt 

distrikt (Svardal, 1997, s. 58). Rønning og Lesjø (2015) trekker frem tre hovedoppgaver FM 

har som statens øverste representant i fylket: 1) Bidra til oppfølging av lover og vedtak; 2) 

Bidra til samordning og effektivisering av statlig virksomhet på regionalt nivå; og 3) Veilede 

fylkeskommuner og kommuner for at de skal være i best mulig stand til å gjennomføre 

pålagte oppgaver (s. 281). 

I St. meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap defineres fire 

grunnverdier for forvaltningen: demokrati, rettsikkerhet, faglig integritet og effektivitet 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2009). Det kan ifølge Kringen, Lindøe og 

Braut (2015) oppstå spenningsforhold mellom disse forvaltningsverdiene. Den offentlige 

forvaltningen og statsadministrasjonen står ovenfor kryssende forventninger om å være et 

nøytralt organ for saksbehandling, inneha politisk lojalitet ved oppfølging av direktiver, samt 

være faglig uavhengige i ekspertutvalg og saksbehandling (Østerud, 2014). En kan si at FM 

befinner seg i krysningen mellom byråkratiske og profesjonelle betingelser og forventninger. 

FM har flere funksjoner, deriblant klagebehandling, tilsyn, veiledning, rådgivning og 

utvikling. FM skal foreta en mest mulig helhetlig og samordnet statlig oppfølging av 

kommunene, og skal foreta avveininger av hensyn for å sikre etterlevelse av lovkrav, 

utvikling, rettssikkerhet og lokaldemokrati (Kringen, 2015). 

FM er tillagt avgjørelsesmyndighet, enten i første hånd eller som klageinstans (Svardal, 

1997). Videre har FM mandat til å føre tilsyn med kommunal og fylkeskommunal forvaltning. 

I St. meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn defineres tilsyn som et fellesbegrep for all 

aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp et lovverks intensjoner 
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(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2003, s. 22). Tilsyn er et sentralt verktøy i 

styring av skoler (Hall, 2016b). FM skal føre tilsyn med at skoleeierne driver sin virksomhet i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter (Fylkesmannen, 2016a). Tilsynsorganer skal utøve 

myndighetskontroll, og de skal iverksette mulige reaksjonsformer hvis det avdekkes avvik fra 

myndighetskrav (Kringen, Lindøe og Braut, 2015, s. 19). I tillegg til kontroll i form av tilsyn 

skal FM veilede fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven 

og privatskoleloven (Svardal, 1997; Fylkesmannen, 2016a). 

Det kan reises innvendinger mot at FM både har veiledningsoppgaver og driver 

tilsynsvirksomhet. Men forvaltningen ville blitt svært oppdelt hvis man skulle overholdt slike 

prinsipielle skiller med ulike organer (Rønning og Lesjø, 2015, s. 293). Derfor bør FM ifølge 

forfatterne være bevisste sin rolle som kontrollmyndighet som også gir veiledning og råd, for 

at skillet mellom råd og påbud ikke skal bli diffust. 

Kringen, Lindøe og Braut (2015) skriver at begrepene risiko, regulering og tilsyn er 

«begreper i tiden» (s. 11). De hevder at risiko, regulering og tilsyn kan knyttes til sentrale 

utviklingstrekk i dagens samfunn. Risiko handler om hva man antar vil skje i fremtiden, og 

selv på områder man har data å bygge på, er dette ingen eksakt vitenskap. Likevel antas det at 

risiko kan reguleres ved bruk av rettslige styringsmidler, slik som offentlig tilsyn med 

etterlevelse av lovkrav og forventninger. 

Rettsprinsipper og beslutning er et sett av de virkemidler som kan brukes med formål å stoppe 

eller hindre uønskede aktiviteter eller hendelser. Det er en økende tendens innen offentlig 

sektor at risikobetraktninger legges til grunn i styringspraksis (Kringen, Lindøe og Braut, 

2015). Å foreta risikovurderinger faller innunder FMs arbeid som tilsynsorgan. En 

forutsetning for risikovurdering er informasjon. Risikovurderinger skal hjelpe tilsynsorganer 

til å finne frem til aktuelle problemer og finne løsninger på disse. Dette fører til en orientering 

mot kognitive sider ved tilsynsarbeid som handler om å undersøke en rettspraksis. 

I arbeidet med klagesaker på standpunktkarakterer skal FM forholde seg til gjeldende regler 

og lover som er relevante (se del 4.1). I tillegg kan andre dokumenter være av betydning, slik 

som Udirs nye veiledning om behandling av klager på standpunktkarakterer i fag, som kom i 

2016 (Utdanningsdirektoratet, 2016b). Det at klageinstansen skal forholde seg til samme 

kjente kriterier har til hensikt at saksbehandling i den offentlige forvaltningen skal gi en stor 
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grad av rettsikkerhet: at elevenes rettigheter ivaretas ved at like tilfeller behandles likt i 

forhold til de kjente kriteriene (Svardal, 1997).  

Ifølge Svardal (1997) bør behovet for sakkyndighet imøtekommes ved saksbehandling og 

forvaltningsvirksomhet. Her er det aktuelt å trekke inn skjønn i klagebehandlingen. Fjørtoft 

(2015) mener at de fleste skjønnsutøvelser er bundet av regler og retningslinjer. Dermed 

handler ikke skjønnsutøvelse om å ha frihet til å gjøre akkurat slik en vil, men å ha en frihet til 

å tolke og anvende innenfor rammeverket som er fastsatt (s. 102-103).  

Tilknyttet dette skriver Grimen og Molander (2008) at skjønn kan forstås som «et innhegnet 

rom hvor en bestemt form frihet til å ta beslutninger holdes i hevd innenfor innhegningens 

grenser.» (s. 181). Galligan (1986) skriver at: «To have discretion is […] in the broadest sence 

to have a sphere of autonomy within which one’s decisions are in some degree a matter of 

personal judgment and assessment» (s. 8). Dette synet innebærer at skjønn handler om at det 

foreligger en sfære av autonomi der ens beslutninger til en viss grad handler om personlig 

bedømning og vurdering. Likevel vil en kunne si at de ansatte hos FM må forholde seg til 

lovens krav, hvilket kan bidra til å objektivere skjønnet.  

2.2 Styring og regulering 

Ifølge Lægreid og Christensen (2006) kan regulering forstås som en offentlig aktivitet som 

har sitt grunnlag i lover og lovgivende prosedyrer. Regulering handler da om kontroll over 

den eller de som blir regulert, og utøves av ulike administrative organer og aktører. Styring 

kan omfatte mer enn lover og restriksjoner; slik som rammeverk for evalueringer eller 

økonomiske sanksjoner og insentiver. Styring kan også skje gjennom bruk av forskjellige 

virkemidler som kan ha direkte eller indirekte effekt på hva aktører gjør (Sivesind, Skedsmo 

og Hall, 2016, s. 101). 

I min oppgave bruker jeg reguleringsbegrepet i vid forstand. Dette begrunner jeg med å vise 

til Maroy (2009b) som forstår regulering som noe mer enn bare regler og prosedyrer. Maroy 

argumenterer for at institusjonell regulering inkluderer alle mekanismer for orientering, 

koordinasjon, kontroll og balansering av systemet av myndighetene (se del 2.4.1). 
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2.3 Ansvarsstyring og nye styringsverktøy 

En side ved styring handler om ansvarsplassering og måten aktører holdes til regnskap for hva 

de gjør og hva de produserer. Hopmann (2008) argumenterer for en global fremvekst av 

accountability (ansvarsstyring/ansvarliggjøring), og mener at varianter av accountability 

finner sted i ulike kontekster og til ulike tider. 

Accountability synes å få økende betydning i utdanningsfeltet (Møller, 2009; Langfeldt, 

2008). Ansvarsstyring innebærer at noen kan stilles til ansvar, og en sikter til et samsvar 

mellom forventninger og ansvarsplassering. Den som skal stilles til rette må kunne vise at 

«jobben er utført». Det handler altså om å være formelt ansvarlig og i stand til å svare for seg 

i utførelsen av plikter (Dale og Wærness, 2006). Samtidig blir pliktene mer uklare, blant annet 

fordi regler for ansvarsutøvelse på flere områder erstattes av standarder. Slike standarder 

defineres og spesifiseres ut fra forestillinger om hva som er god praksis og hva som er 

forventninger til framtiden. 

Forventningsstyring, også kalt management by expectations, handler om styring gjennom å 

påvirke forventninger. Dette er et begrep nærliggende evalueringsstyring (styring gjennom 

tilbakerapportering/evaluering) og resultatstyring (prestasjoner/resultater utgjør det målet som 

ansvar knyttes til), som i kombinasjon med sanksjoner og insentiver kan bidra til å endre 

aktørers prioriteringer og handlinger (Hopmann, 2008; Langfeldt, 2008). Evaluering har blitt 

stadig viktigere i styring av utdanningsfeltet, som innebærer at myndigheter vurderer om ulike 

aktører har imøtekommet forventningene om å heve kvalitet eller forbedre læring (Langfeldt, 

2008, s. 112). Det er denne form for styring som omtales om ansvarsstyring. 

Aktører skal i denne sammenheng ikke bare kunne fortolke loven og sine plikter i et 

utdanningssystem, men de skal også vise at de kan utvikle seg og lære. Ved evalueringer kan 

aktører gjøres oppmerksom på hva som virker og hva som skal eller bør forbedres. I så fall vil 

evalueringene kunne bidra til en evidensbasert praksis (Kvernbekk, 2011). Evalueringer kan 

dessuten handler om å vurdere om forventninger og resultater er oppnådd, samtidig som 

aktører skal lære gjennom tilbakemeldinger underveis i prosessen. Denne type evaluering 

handler følgelig om å oppnå resultatmål, og om å definere sine roller og å delta i 

kommunikasjon om hva som er god og mindre god praksis i lys av ulike typer 

tilbakemeldinger. 
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Flere forfattere drøfter betydningen av tilbakemeldinger i utdanningsstyring. Maarten Simons 

(2014) skriver om hvordan behovet for sammenlignende informasjon i dag bør sees som et 

uttrykk for en ny styringsform. Simons hevder at aktører forstår seg selv gjennom 

sammenligninger med andre i lys av forestillinger om hva som er god praksis. Det synes å 

være behov for informasjon for å identifisere svakheter og begrunne problemområder for 

«policy intervention» (s. 156). 

Simons argumenterer for at dagens styringslogikk «governing through feedback» (styring 

gjennom tilbakemelding) baserer seg på prinsippet «feedback on performance». Denne 

styringslogikken innebærer at tilbakemelding er av strategisk viktighet. Styring gjennom 

tilbakemelding skiller seg fra styring ved overvåkning (panoptical power) og eksempler/«best 

practice» (synoptical power) ved at tilbakemeldinger om ens prestasjoner er et uunnværlig 

verktøy for å forbedre prestasjoner, for en stadig posisjonering og for å tilpasse seg fremtiden 

(Simons, 2014, s. 169). 

Nye former for styring i utdanningsfeltet innebærer bruk av nye styringsverktøy og kontroll 

av aktørers virksomhet. Evaluering, informasjon, tilbakemelding, forventning, 

ansvarsplassering, risikovurdering og tilsyn stiller andre krav til aktører enn tidligere. 

Lundgren (1990) skriver at et skolesystem i hovedsak styres følgende redskaper: det rettslige/ 

juridiske (regelverk), det økonomiske (økonomiske midler), det ideologiske (mål og innhold, 

læreplaner), og evaluering (evalueringssystem) som det fjerde systemet (s. 38-39). 

Som offentlig myndighet er det legitimt at staten fører en eller annen form for kontroll av 

skolens virksomhet og andre aktører i utdanningssektoren. Dette ansvaret legitimerer 

imidlertid ikke all form for styring, og dessuten vil det alltid være et spørsmål om alternative 

måter å styre på. Den utdanningspolitiske retorikken har vektlagt desentralisering og økt 

myndiggjøring av lokale aktører siden rundt 1980-tallet. Forfattere har imidlertid argumentert 

for at endringer mot myke styringsformer har medført en sterkere grad av sentralisert kontroll 

i Norge, til tross for intensjoner om økt lokalt handlingsrom i en desentralisert 

utdanningssektor (Møller, Prøitz, Rye og Aasen, 2013). 

Evalueringer kan styre aktørers virksomhet ved at det forventes eller kreves at aktører 

innordner sin virksomhet på bakgrunn av mål og resultater og at det stilles insentiver eller 

krav om forbedring av praksis. 
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2.4 Maroy: Reguleringsmodeller 

I det følgende skal jeg presentere et teoretisk rammeverk som i hovedsak viser til to artikler 

av Christian Maroy (Maroy 2009a; Maroy 2009b). Maroy presenterer reguleringsmodeller 

som kan forstås som idealtyper for å beskrive og drøfte utdanningsforvaltningen.  

2.4.1 Regulering og hybridisering 

Ifølge Maroy (2009a; 2009b) har politisk regulering tradisjonelt sett blitt utført gjennom 

lovgivning og hierarkiske prinsipper med regler og prosedyrer. De siste 30 årene har 

imidlertid omfattende økonomiske, sosiale og politiske endringer funnet sted. Velferdsstaten 

har stått ovenfor en legitimitets- og rasjonalitetskrise, og for å imøtekomme denne har staten 

endret sin form for handling og intervensjon i samfunnet ved å desentralisere, 

kontraktualisere, evaluere, og styrke offentlig-private samarbeid og 

liberalisering/privatisering av markedet (Maroy, 2009a).  

Maroy skriver at denne endrede konteksten ligger til grunn for fremveksten av et 

postbyråkratisk reguleringsregime. Reguleringsbegrepet får en endret betydning ved at 

regulering er noe mer enn bare regler og prosedyrer. Maroy (2009b) argumenterer for at 

institusjonell regulering inkluderer alle mekanismer for orientering, koordinasjon, kontroll og 

balansering av systemet av myndighetene. Videre avhenger reguleringen av institusjonelle 

ordninger slik som regler, insentiver fra myndighetene, markedsmekanismer, 

evalueringsverktøy og normative og kognitive referanseskjemaer. 

Videre skriver Maroy (2009a) at hybridiseringer av eldre og nyere former for regulering er 

avhengig av nasjonale og kontekstuelle betingelser, og derfor vil det forekomme ulike 

varianter av reguleringsregimer i ulike land og kontekster (s. 69). Maroy fremmer to 

postbyråkratiske modeller som alternativer til en byråkratisk-profesjonell modell 

(kvasimarkedsmodellen og evaluerende stat- modell), samtidig som han mener at den 

byråkratisk-profesjonelle modellen fortsatt i varierende grad er tilstede. 

2.4.2 Byråkratisk-profesjonell modell 

I den byråkratisk-profesjonelle modellen finner vi som navnet antyder både byråkratisk og 

profesjonell regulering (Maroy, 2009b). På den ene siden består modellen av byråkratiske 
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regler som styrer hvordan beslutninger fattes, og på den andre siden består modellen av at 

lærere har en kollektiv frihet og innflytelse over det pedagogiske innholdet. Utdanning 

organiseres med en klar inndeling av oppgaver, og skrevne regler definerer hva som er hver 

og ens funksjoner, roller og hvilke kompetanser som kreves. 

Den byråkratisk-profesjonelle modellen kan forstås som et hierarkisk system som staten har 

etablert. Organiseringen viser til en klassisk forståelse for offentlig forvaltning som har vært 

begrunnet i rasjonalitet og behovet for lik behandling og lik tilgang til utdanning. Som følge 

av kompleksiteten i utdanningsoppgaver baserer den byråkratisk-profesjonelle modellen seg 

på en betydelig autonomi for lærere i lys av deres profesjonalitet og ekspertise. 

2.4.3 Evaluerende stat- modell 

I evaluerende stat- modellen blir utdanningssystemets mål definert sentralt av staten, som 

deretter delegerer ansvaret for at målene skal nås (Maroy, 2009b). Sentralt i evaluerende stat- 

modellen er et system for prestasjonsvurdering. Dette innebærer både symbolske og 

materielle insentiver, og til og med sanksjoner, som er etablert for å forbedre prestasjoner og 

gjennomføringen av eksplisitte og implisitte «avtaler» mellom stat og skole (Maroy, 2009b, s. 

77). Evalueringene kan utføres av både private (som pedagogiske konsulenter) eller av det 

offentlige (som ved inspeksjon/tilsyn). 

Maroy (2009b) skriver at målet med evalueringsaktivitetene er å initiere eller sikre 

organisasjonelle og profesjonelle læringsprosesser for å bedre utdanningen i skolen. 

Evaluerende stat- modellen forutsetter en evalueringskultur som avhenger av institusjonell 

selvevaluering med formål om å forbedre praksis og resultater slik som ved ekstern 

evaluering. Videre innebærer modellen en selvstendig økonomisk og pedagogisk skoleledelse, 

og anerkjennelse av skolers evne til å svare på ulike krav fra myndighetene. 

2.4.4 Forskjeller mellom reguleringsmodellene 

Evaluerende stat- modellen skiller seg fra den byråkratisk-profesjonelle modellen når det 

gjelder grunnleggende normer og verdier. I evaluerende stat legitimeres ikke lenger normer og 

verdier i hovedsak med grunnlag i fornuft eller rasjonalitet i verdier og lover, men har 

grunnlag i de måtene man måler prestasjoner og resultater på. Rasjonalitet verdsettes fortsatt, 

men har i økende grad blitt redusert til instrumentell rasjonalitet, ifølge Maroy (2009b). 
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Koordinering og kontroll er ikke lenger begrenset til å sikre at aktører tilpasser seg regler og 

prosedyrer, som er typisk for den byråkratisk-profesjonelle modellen. I postmoderne 

reguleringsmodeller finner vi andre former for koordinering og kontroll, slik som «best 

practice» eksempler, treningsseksjoner, veiledning ved prosjekter og kontraktualisering. I 

evaluerende stat- modellen finner vi videre evalueringer av prosesser, resultater og praksiser. 

Slik oppstår det nye kontrollmekanismer som skiller seg fra en byråkratisk-profesjonell 

reguleringsmodell. Vi befinner oss imidlertid i en rettsstat der det fortsatt produseres et stort 

antall lover og regler, og selv i det postbyråkratiske regime har vi et stort regelverk å forholde 

oss til. Det postbyråkratiske regime er således en etterkommer av det byråkratiske regime, 

selv om det også foreligger motsetninger mellom dem (Maroy, 2009b). 

Staten definerer målene for utdanningssystemet samtidig som skoler og lokale nivåer er 

innvilget en relativt stor frihet. Maroy mener imidlertid at i et postbyråkratisk regime 

foreligger en økende trussel mot lærernes profesjonelle frihet ved at deres utøvelse er 

«overvåket» ved bruk av nye systemer for å evaluere praksis og resultater. Lærernes 

profesjonelle autonomi ser ikke lenger ut til å være ansett for å være tilstrekkelig garanti for 

utdanningskvalitet, og dermed innføres ansvarliggjøring (se del 2.3). 

2.5 Rettslige standarder i klagearbeidet 

Store deler av lovverket er indirekte styrende, som betyr at det krever fortolkning og skjønn 

for å utøves i konkret praksis (Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). Fortolkningen av lover vil 

derfor innebære bruken av skjønn som er både knyttet til reglene på den ene siden, og til 

beskrivelsen av spesifikke situasjoner på den andre (Andenæs og Møller, 2016). 

I dagens forvaltning forutsetter moderne lover utvikling av skjønnsbestemte kriterier, og en 

særegen form for slike kriterier er rettslige standarder (Haugland, 2015, s. 191). Begrepet 

rettslig standard ble introdusert i norsk rettsteori i 1939 av Ragnar Knoph (Bernt, 2010). I 

juridisk forstand anses standarder som en rettsregel. Kjernen i denne typen rettsregel er at den 

viser til en vurderingsnorm utenfor seg selv. 

Det følger av dette at rettslige standarder forutsetter anvendelse av skjønnsbaserte kriterier. 

Slike vurderingskriterier vil kunne ligge til grunn ved FMs profesjonelle vurderinger i 
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klagearbeidet. Klageinstansen må foreta en vurdering av hva som anses som et brudd eller at 

det kan reises tvil om brudd på regelverket (jf. forskrift til opplæringsloven § 5-12). 

Rettslige standarder gir således tolkningsrom og åpner muligheten for at samme 

lovbestemmelse kan tillegges ulikt innhold på ulik tid (Haugland, 2015; Bernt, 2010). Jeg 

forstår det slik at ulike klageinstanser kan tillegge samme lovbestemmelse forskjellig innhold, 

ved at FM knytter lovbestemmelsen opp mot ulike vurderingsnormer. 

Det er ikke tidligere blitt forsket på betydningen rettslige standarder har for FMs arbeid med 

klagesaker på standpunktkarakterer, men det er forsket på rettslige standarder når det gjelder 

tilsyn. Sivesind, Skedsmo og Hall (2016) drøfter endringer i tilsynsordningene for å forstå 

hvilken betydning og funksjon juridiske standarder har i styringen av skolen i Norge. De 

definerer standarder på denne måten: 

Mens regler forstås som handlingsrettede normer for hvordan rettsanvender skal gå fram i en 

sak, handler standarder om bruken av en form for målestokk som brukes som 

sammenligningsgrunnlag for å vite om noe er tilfelle, som for eksempel om et mål er oppnådd 

eller ikke. (Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016, s. 102, min egen kursiv). 

Forfatterne finner at tilsynene er opptatt er lover og forskrifter, og ikke minst er det fokus på å 

avklare innholdet i rettslige standarder. Ettersom rettslige standarder forutsetter 

skjønnsbaserte normer, blir det et krav at innholdet i standardene avklares (Sivesind, Skedsmo 

og Hall, 2016, s. 101). Det vil si at hva som anses som akseptabelt eller godt i vurderingen 

blir gjenstand for forhandling på det aktuelle området. En slik form for forhandling kan anses 

som basert på det Maroy (2009a; 2009b) forstår som kognitive referanseskjemaer. Det kan i 

min sammenheng knyttes til kognitive forståelser og mål på hva klageinstansen vurderer for 

eksempel en tilstand eller en handling opp i mot. 

2.6 Profesjonelle vurderinger og beslutninger i en 

postbyråkratisk reguleringsmodell 

I min undersøkelse forutsetter jeg at ansatte hos FM i rollen som klageinstans gjør 

profesjonelle vurderinger og beslutninger. I arbeidet med klagesaker på standpunktkarakter 

kan en si at ansatte hos FM anvender normative og kognitive referanseskjemaer: Disse kan 
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knyttes både til handlinger (handlingsnormer/handlingsregler) og vurderinger om hva som er 

bra og mindre bra (standarder, kognitivt aspekt). 

Endringer i regulering i utdanningsfeltet kan sies å ha konsekvenser for profesjonelle 

vurderinger og beslutninger. I Maroys (2009b) byråkratisk-profesjonelle modell foreligger 

tydelig definerte roller og handlingsregler for hvordan noe skal gjøres. I evaluerende stat 

handler kognitive referanseskjemaer i større grad om vurderinger av hva som er bra og hva 

som er mindre bra, og standarder blir dermed viktigere som grunnlag for profesjonelle 

vurderinger og beslutninger. Standarder har andre virkemåter og funksjoner enn det 

handlingsregler har, da reglene i større grad vil knytte seg til vurderinger av hvordan noe bør 

gjøres. Når standarder blir viktigere, blir det mer et spørsmål om å forhandle seg frem til hva 

som anses som akseptabelt eller godt i vurderingen av skolen (Sivesind, Skedsmo og Hall, 

2016). 

2.7 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg skrevet om hvordan policy forandrer seg i utdanningsfeltet. Jeg har 

beskrevet et skifte i styringsformer fra fokus på regler og innholdsstyring, til en styringsform 

som er mer preget av mål, evalueringer og resultater. Jeg har skrevet om ansvarsstyring, 

hvordan skoler monitoreres i form av feedbacksystemer og samspillet mellom nye og gamle 

former for regulering i utdanning. Maroy (2009b) mener vi beveger oss fra en byråkratisk-

profesjonell modell til postbyråkratiske reguleringsmodeller: evaluerende stat- modellen og 

kvasimarkedsmodellen. Maroys evaluerende stat- modell kan sees i sammenheng med andre 

forfatteres perspektiver på blant annet ansvarsstyring (Hopmann, 2008; Møller; 2009), styring 

gjennom tilbakemelding (Simons, 2014) og bruken av nye styringsverktøy i utdanning 

(Lundgren, 1990; Langfeldt, 2008; Møller og Skedsmo, 2013). Disse perspektivene kan 

utfylle hverandre, og inngår i mitt teorigrunnlag for å analysere og drøfte styringsverktøy og 

reguleringsformer ved FMs klagearbeid. 
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3 Metode 

Metode handler om konkrete fremgangsmåter for opplegg og gjennomføring av en studie 

(Grønmo, 2004). I dette kapittelet vil jeg redegjøre for de metodiske valgene som er tatt for 

denne studien. Hensikten er å gi leseren innsikt i hvordan studien er gjennomført i tråd med 

retningslinjer for en faglig og etisk forsvarlig vitenskapelig virksomhet. Med dette vil jeg gi 

leseren et grunnlag for å kunne vurdere studiens troverdighet og forsvarlighet. 

Jeg skal først beskrive studiens forskningsdesign. Videre ser jeg nærmere på datagrunnlag og 

datainnsamling, samt arbeidet med transkribering og dataanalyse. Deretter drøfter jeg 

datakvalitet med fokus på reliabilitet, validitet og generalisering. Avslutningsvis reflekterer 

jeg over etiske aspekter ved studien. 

3.1 Forskningsdesign 

For å gjennomføre en undersøkelse innenfor rammer og retningslinjer for en masteroppgave 

av denne størrelse og omfang, har jeg valgt å gjennomføre en kvalitativ casestudie. Kvalitativ 

studie er egnet fordi jeg ønsker å innhente detaljert og rik informasjon, og mine data uttrykkes 

i hovedsak ved tekst (Grønmo, 2004). En casestudie har fokus på inngående beskrivelser av 

en eller noen få undersøkelsesenheter (Andersen, 2013). I min studie er de tre FM 

undersøkelsesenhetene, det vil si enhetene som blir undersøkt (Grønmo, 2004). De tre FM 

utgjør til sammen caset mitt, som omhandler FMs klagebehandling av standpunktkarakterer. 

I min studie undersøker jeg FM som aktør og informantene som opptrer på vegne av FM, 

samt FMs og informantenes handlinger og betraktninger i klagearbeidet. På bakgrunn av 

dokumenter og hva informantene forteller i intervjuene, trekkes også andre aktører inn i 

studien: skolen, skoleeier og til en viss grad også Udir og KD. Disse øvrige aktørene har 

imidlertid ikke blitt intervjuet. 

I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å gjennomføre en sammenlignende casestudie, men 

underveis i forskningsprosessen viste det seg at de tre FMs klagearbeid kunne sees som én 

case. Denne tilnærmingen har jeg har gitt meg anledning til å nyansere og drøfte FMs 

klagearbeid ved noe sammenligning, snarere enn systematisk komparasjon. Det går tydelig 

frem i teksten min når de tre FM sees samlet under ett, og når jeg nyanserer og sammenligner. 
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3.2 Datagrunnlag og datainnsamling 

3.2.1 Intervju og dokumenter 

Grønmo (2004) omtaler empiri som erfaringsbasert informasjon om faktiske forhold i 

samfunnet, og data består av systematisk innsamlet empiri (s. 52). Data for min studie er 

innsamlet på ulike måter. Mitt primære datagrunnlag er intervjuer, og jeg har intervjuet totalt 

seks informanter hos tre ulike FM. Videre har jeg analysert utvalgte dokumenter som 

sekundært datagrunnlag. Se tabell 1 nedenfor for beskrivelse av data og bruksområder. 

Tabell 1 Oversikt over data og bruksområder 

Type data: Beskrivelse av data og bruksområder: 

Intervju: 

Primært 

datagrunnlag 

Totalt seks intervjuer: To informanter hos hver av de tre FM.  

Dette datamaterialet er i hovedsak vektlagt for å belyse og drøfte 

forskningsspørsmål 2, 3 og 4. Intervjudata er følgelig det primære 

datagrunnlaget for denne undersøkelsen. 

Dokumenter: 

Sekundært 

datagrunnlag 

 

Regelverk: Jeg har sett på relevant regelverk som angår klagesakene, i 

hovedsak forskrift til opplæringsloven og forvaltningsloven. Dette er 

oppsummert i del 4.1 og er benyttet for å belyse forskningsspørsmål 1. 

Dokumenter fra Udir: I den innledende fasen av datainnsamlingen søkte jeg 

om innsyn i dokumenter fra Udir. Dokumentene jeg fikk tilgang til er blant 

annet korrespondanse mellom Udir og Kunnskapsdepartementet (KD) som er 

kort omtalt i del 4.1. 

Veiledning fra Udir: Jeg har sett på Udir sin veiledning om behandling av 

klager på standpunktkarakterer i fag (se Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

Veiledningen fra Udir er kort omtalt i del 4.1 og del 6.2. 

Veiledningshefter fra FM: Jeg har sett på FMs veiledningshefter for 

klagesaker på standpunktkarakterer. Dette er dokumenter jeg har gått 

systematisk inn i, og heftene er kort analysert og sammenlignet i del 4.3.4. 

Anonymiserte klagesaker: Før intervjuene ba jeg mine informanter om å 

finne frem anonymiserte klagesaker på standpunktkarakterer. I intervjuene 

gjennomgikk vi eksemplene, og informantene fortalte om FMs begrunnelser 

for opphevet eller ikke medhold.  Jeg har oppsummert disse klagesakene i 

Vedlegg 4) Eksempler på klagesaker. 
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Dokumenter: Det å sette meg inn i dokumenter var sentralt for å få innsikt i temaet for min 

undersøkelse. Kvale og Brinkmann (2015) trekker frem at det å ha kunnskap om intervjutema 

er viktig for å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål i intervjuet (s. 84). Som en forberedelse 

til intervjuene leste jeg om reglene FM må forholde seg til i klagebehandlingen. Videre leste 

jeg dokumenter som blant annet omfattet korrespondanse mellom Udir og KD. Jeg leste 

dessuten faglitteratur relevant for temaet jeg ville undersøke. 

Veiledningen fra Udir (se Utdanningsdirektoratet, 2016b) ble publisert da jeg hadde 

gjennomført datainnsamling hos to av de tre FM. Jeg fikk først sett på veiledningen i det siste 

intervjuet, da mine informanter hos FM-C gjorde meg oppmerksom på at den var utgitt. Det 

hadde vært interessant å finne ut hva alle de tre FM syntes om den nye veiledningen, men jeg 

fikk derfor ikke undersøkt dette.  

Videre har jeg gjennomført en dokumentanalyse av anonymiserte klagesaker for å få et 

innblikk i de faktiske forhold som FM arbeider med (se vedlegg 4). I analysen av klagesakene 

og FMs begrunnelser for opphevet eller ikke medhold benyttet jeg meg av to datagrunnlag: de 

anonymiserte saksdokumentene og transkripsjonen fra intervjuene. Jeg leste de aktuelle 

saksdokumentene og fokuserte på det informantene fortalte om disse sakene. 

Etter gjennomføringen av alle intervjuene foretok jeg en dokumentanalyse av FMs 

veiledningshefter. Jeg leste heftene nøye og forsøkte å gripe tak i det sentrale i tekstene. 

Intervju: Jeg har valgt intervju som primært datagrunnlag ettersom jeg er opptatt av 

informantenes oppfatninger og beskrivelser. Jeg har valgt å foreta et kvalitativt 

forskningsintervju, som innebærer at jeg søker å forstå sider ved informantenes dagligliv sett 

fra deres eget perspektiv (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 42). Et kvalitativt forskningsintervju 

kjennetegnes av å gå i dybden av temaer og få innsikt i tanker, erfaringer og/eller følelser til 

intervjupersonene. Videre mener Kvale og Brinkmann (2015) at intervju er en sosial praksis 

der kunnskap konstrueres i interaksjon mellom intervjueren og den intervjuede (s. 22). 

I forkant av intervjuene utformet jeg en intervjuguide for gjennomføringen av intervjuene (se 

vedlegg 3). Det var viktig for meg å ha nok fleksibilitet til å plukke opp interessante temaer. 

Derfor valgte jeg et semistrukturert intervju, som befinner seg et sted mellom ytterpunktene 

av en lukket spørreskjemasamtale og en åpen samtale (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 46). Det 

semistrukturerte intervjuet gir muligheter for å stille utdypende spørsmål og at informantene 
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kan snakke om temaer som ikke nødvendigvis på forhånd er beskrevet i intervjuguiden, men 

som allikevel kan være relevante for å belyse studiens problemstilling. 

Før intervjuene ba jeg informantene om å finne frem anonymiserte klagesaker på 

standpunktkarakterer. Alle informantene hadde funnet frem eksempler som ble gjennomgått i 

intervjuene. Jeg anser det ikke som en svakhet ved datainnsamlingen at informantene 

muligens hadde snakket sammen om sakene før intervjuet, fordi FMs vurderinger og sakenes 

utfall allerede var nedskrevet i de aktuelle sakspapirene. 

I forkant av intervjuene sendte jeg informantene en skriftlig forespørsel på e-post om 

deltakelse og en kort beskrivelse av prosjektet (se vedlegg 2). I starten av intervjuene 

presenterte jeg meg selv og gjentok temaet for undersøkelsen. Intervjuene ble gjennomført i 

kjente omgivelser for informantene; deres egne kontorer hos FM, og varte i 60 til 90 minutter. 

Hos hver av FM ble de to informantene intervjuet samme dag, med en kort pause mellom 

intervjuene. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker etter samtykke fra informantene. I 

tillegg til lydopptak tok jeg notater for hånd for å holde meg engasjert og tilstede i intervjuet. 

Selve gjennomføringen av intervjuene synes jeg gikk bra, og jeg sitter igjen med en positiv 

opplevelse. Informantene var velvillige til å dele sine oppfatninger og erfaringer fra 

klagearbeidet. Jeg opplevde at relasjonen mellom meg og informantene var preget av tillit og 

engasjement, noe som fremheves som viktig i metodelitteraturen (Kvale og Brinkmann, 

2015). Mitt inntrykk er at informantene følte seg komfortable til å dele med meg som forsker. 

Jeg vurderer det slik at jeg hadde gode oppfølgingsspørsmål. Informantene var engasjerte og 

løftet frem aktuelle og spennende aspekter ved klagearbeidet - noe jeg er utrolig takknemlig 

for, ettersom det er flere temaer som ble trukket frem i intervjuene som jeg ikke hadde 

forutsett, og som senere ville vise seg å bli sentrale i min oppgave. Noen eksempler på dette 

er: FMs veiledningshefter (se del 4.3.4), rektors/skoleleders rolle og ansvar i klagesakene (se 

del 4.3.7), utfordringer med å formidle til faglærer (se del 4.4.2) og betydningen av 

klagesakene som informasjon for risikovurdering og tilsyn (se del 4.4.7). 

Som nevnt i oppgavens innledning (se kapittel 1) har jeg hatt praksis hos Udir der jeg ble 

kjent med noe av tematikken for min masteroppgave. Min forforståelse for arbeidet med 

masteroppgaven var at jeg hadde fått noe innblikk i klager på standpunktkarakterer fra 

arbeidet med rapporten i praksisperioden (se Utdanningsdirektoratet, 2016a). Utenom dette 
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forelå det begrenset kunnskap fra før om mitt undersøkelsesområde og case. Derfor har 

datainnsamlingen for masteroppgaven vært preget av at jeg har hatt en oppdagende og 

nysgjerrig holdning til hva jeg kunne finne ut om klagearbeidet, både i intervjuene og ved 

dokumentanalysen. Det som har vært positivt med dette, spesielt i det innledende arbeidet, er 

at jeg kunne fange opp flere tema som kunne være relevant og spennende å fokusere på videre 

i forskningsprosessen, og ta utgangspunkt i dette videre. Ulempen er at intervjuguiden kunne 

ha vært noe bedre spisset dersom jeg på forhånd hadde visst mer om hva som ville vise seg å 

være interessant. Dette utgjorde imidlertid ikke et problem i praksis, da jeg hadde mer enn 

nok fyldig datamateriale fra intervjuene til å kunne skrive videre om interessante temaer. 

Et kjent problem ved intervju er at forskeren kan påvirke informantenes svar og at 

informantene ønsker å fremstille seg selv i et godt lys (Grønmo, 2004, s. 173). For å motvirke 

dette har jeg hatt en holdning preget av åpenhet ovenfor det informantene fortalte. Det å skape 

rom for tillit og god kommunikasjon i intervjuene har også bidratt til å motvirke denne 

utfordringen. Videre gjorde jeg mitt beste for å ikke stille ledende spørsmål som kunne tolkes 

som at jeg forventet at informantene skulle uttale seg på bestemte måter. 

3.2.2 Utvalg: Valg av FM og informanter 

I min undersøkelse har jeg samlet inn mye informasjon om et relativt lite utvalg. Kvalitative 

studier slik som denne må begrense seg til forholdsvis få enheter fordi de omfatter mye 

informasjon om hver enhet (Grønmo, 2004). Jeg har foretatt et strategisk utvalg av FM på 

bakgrunn av «[…] systematiske vurderinger om hvilke enheter som ut fra teoretiske og 

analytiske formål er mest relevante og mest interessante.» (Grønmo, 2004, s. 103). 

I arbeidet med rapporten om utvikling i klagestatistikk (se Utdanningsdirektoratet, 2016a) 

tilegnet jeg meg noe innsikt om FM. Denne informasjonen har hatt betydning for mine 

vurderinger om hvilke FM som kunne være relevante og interessante å ha med i utvalget. 

Kjente likheter mellom FM som er lagt til grunn er at alle FM er klageinstanser for klager på 

standpunktkarakterer og er forpliktet til det samme regelverket. Videre foreligger noen kjente 

ulikheter, og jeg har tatt utgangspunkt i følgende utvalgskriterier: 

1) Geografisk beliggenhet: For å sikre en tilstrekkelig grad av representativitet ønsket jeg 

at ulike regioner i Norge skulle være inkludert. Undersøkelsen er derfor gjennomført 

hos tre FM i spredte geografiske plasseringer. 
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2) Utvikling i klagestatistikken: Jeg ønsket å ha med FM som har hatt ulik utvikling i 

antall klager på standpunktkarakterer. For å få til dette, har jeg sett på tall fra rapporten 

fra praksisperioden i Udir (se Utdanningsdirektoratet, 2016a). I min studie har én FM 

hatt ujevn eller ingen tydelig tendens i utviklingen, en annen FM har hatt relativt stabil 

utvikling og en siste FM har hatt nedgang i klagestatistikken. Av hensyn til 

anonymitetskrav vil jeg ikke knytte statistikken sammen med beskrivelsen av de 

enkelte FM. 

En begrensning ved denne typen utvelging er at jeg har liten oversikt over variasjoner mellom 

FM ut over det som er kjent fra før (Grønmo, 2004). Strategisk utvelging gir meg imidlertid 

mulighet til å studere de FM som jeg anser som relevante og interessante for studiens formål. 

I mitt tilfelle vil det si å inkludere ulike undersøkelsesenheter som dekker en viss bredde; 

geografisk så vel som erfaringsmessig. Mine informanter er ansatte hos FM som arbeider med 

klager på standpunktkarakterer. Jeg har intervjuet to personer hos hver av FM. Se tabell 2 for 

en oversikt over FM og informanter. 

Tabell 2 Oversikt over FM og informanter i undersøkelsen 

FM-A FM-B FM-C 

Geografisk beliggenhet A Geografisk beliggenhet B Geografisk beliggenhet C 

Informant A1 Informant A2 Informant B1 Informant B2 Informant C1 Informant C2  

Kvinne Kvinne Kvinne Kvinne Mann Kvinne  

Pedagogisk 

bakgrunn: 

Utdannet lærer 

Juridisk 

bakgrunn: 

Utdannet 

jurist 

Økonomi-

bakgrunn: 

Utdannet 

økonom 

Pedagogisk 

bakgrunn: 

Utdannet lektor 

Pedagogisk 

bakgrunn: 

Utdannet lektor 

Utdanning i 

samfunns-

vitenskap og 

humaniora 

Har svært 

mange års 

erfaring fra 

byråkratiet. 

Har arbeidet 

med 

klagesaker 

siden 2011. 

Har arbeidet 

med klagesaker 

siden 2003. 

Har kun ett års 

erfaring med 

klagesaker hos 

FM, men har 

erfaring fra 

tidligere 

rektorstilling. 

Har arbeidet 

med klagesaker 

siden ca. 2009. 

Har svært 

mange års 

erfaring fra 

byråkratiet. 

  

Jeg ønsket å ha informanter fra mer enn ett fagfelt for å sikre et bredt utvalg. Videre ønsket 

jeg informanter med lang erfaring med klagearbeidet, for at innhentet datamateriale skulle 

være egnet til å svare på undersøkelsens problemformulering. Kun én av mine informanter har 

kort erfaring med klagearbeidet hos FM. Denne informanten har imidlertid erfaring fra 
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klagesaker på standpunktkarakterer fra sin tidligere stilling som rektor, og derfor ble ikke 

dette en vesentlig utfordring med tanke på informantens refleksjoner og bidrag i intervjuet. 

Når det gjelder fordeling av menn og kvinner har jeg begge kjønn representert, men med en 

skjev fordeling: kun én av de seks informantene er en mann. Det ble slik ettersom jeg 

prioriterte å velge informanter ut fra kriteriene om lang erfaring med klagearbeidet og at 

informantene skulle ha noe ulik fagbakgrunn. Det er liten grunn til å tro at kjønnsfordelingen 

er av avgjørende betydning for hva jeg har kommet fram til i studien, ettersom jeg er opptatt 

av forvaltning, styringsverktøy og reguleringsformer. 

3.3 Transkribering 

Alle intervjuene ble dokumentert med lydopptaker og deretter transkribert. Ved transkribering 

omgjøres det muntlige intervjuet til en skriftlig tekst for å gjøre intervjuet tilgjengelig for 

analyse (Kvale og Brinkmann, 2015). Kvale og Brinkmann understreker at transkripsjonens 

kvalitet er av betydning for datamaterialets pålitelighet og gyldighet. For å bedre 

transkripsjonens kvalitet ble lydopptakene hørt gjennom og deretter satt på pause for å 

transkribere det som ble spilt av. Dersom noe i opptaket var uklart, trykket jeg tilbake for å 

høre igjen hva som ble sagt. Etter transkriberingen ble alle opptakene hørt gjennom én gang 

til, for å forsikre meg om at jeg hadde skrevet riktig hva informantene sa. I transkriberingen 

har jeg notert ned pauser i samtalen, og utelatt «fyllord» slik som eh og hm. I valgte sitater fra 

intervjuene har jeg endret ord til bokmålsform som opprinnelig ble uttalt med dialekt, for å 

ivareta informantenes anonymitet og ikke røpe geografisk beliggenhet. 

3.4 Dataanalyse 

I denne undersøkelsen har jeg foretatt kvalitative intervjuer, og de transkriberte intervjuene er 

det primære datamaterialet til gjenstand for dataanalyse. I tillegg er noen valgte dokumenter 

analysert som sekundært datamateriale. Fordi jeg har tatt utgangspunkt i Maroy (2009a; 

2009b) som beskriver ulike reguleringsformer, anser jeg idealtypisk analyse å være relevant 

for min masteroppgave (Bratberg, 2014). 

I min oppgave har jeg vært opptatt av idealtyper til bruk i analysen. Idealtyper kan ifølge 

Bratberg (2014) sies å bygge på «[…] en modell som rydder unna alle motstridende 

karaktertrekk og beskriver en rolle i sin rene form.» (s. 68). Jeg har tatt utgangspunkt i 
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reguleringsmodeller fra Maroy (2009a, 2009b): den byråkratisk-profesjonelle modellen og 

den postbyråkratiske evaluerende stat- modellen, som kan forstås som to aktuelle idealtyper 

for hvordan dagens forvaltningspraksis organiseres. Modellene er utviklet ut fra Maroys 

observasjon og analyse av hvordan forvaltningen er organisert. Den byråkratisk-profesjonelle 

modellen er ikke ulik Webers idealtype om byråkratiet (se Bratberg, 2014, s. 67). 

Ifølge Bratberg (2014) kan idealtyper både utvikles gjennom lesning av sekundærlitteratur og 

anvendes i empiriske analyser. Idealtyper vil i sin rene form ekskludere hverandre, men i 

praksis vil en kunne observere hvordan de overlapper og kombineres med hverandre. Det er 

ikke minst å forvente i dagens forvaltningspraksis, som kan sies å bære preg av hybridiserte 

reguleringsformer (Maroy 2009a; Maroy 2009b). 

I min analyse har jeg tatt utgangspunkt i Maroys (2009a; 2009b) teoretiske rammeverk, som 

jeg har utvidet gjennom referanser til annen faglitteratur. Jeg har brukt Maroys idealtyper for 

å strukturere min analyse av data, som et premiss for hvordan tekstmaterialet skal leses og 

analyseres (Bratberg, 2014, s. 69). En slik tilnærming kan forstås som et uttrykk for en 

idéanalyse, som ikke bare handler om å forklare handlingsvalg, men dessuten å se på 

forholdet mellom aktør og struktur. I min studie omhandler dette de aktører som omfattes av 

klagearbeidet, og hvordan de samspiller gjennom bruk av styringsverktøy og former for 

regulering som strukturerer arbeidet. 

Som en konkretisering av idealtypene har jeg tatt utgangspunkt i kriteriesettene som Maroy 

(2009a, 2009b) har angitt for byråkratisk-profesjonell modell og evaluerende stat- modell. I 

lys av Ragin og Amoroso (2011) sin modell The Interpretive Model (s. 60) kan disse 

kriteriesettene sies å representere analytiske rammer («analytic frames»). En analytisk ramme 

kan forstås som en detaljert skisse av en idé om et fenomen. I likhet med begrepet idealtyper 

er ikke analytiske rammer en ren teoretisk konstruksjon, men gjenspeiler kognitive 

forestillinger som er anvendelige for å studere tankesett (Bratberg, 2014). Videre har jeg 

arbeidet med å finne frem til gode bilder («images») som illustrerer disse tankesettene. Bilder 

skapes gjennom å studere empiri, det vil si at de fremkommer gjennom å studere mitt 

materiale; transkripsjoner fra intervjuene og dokumenter (Ragin og Amoroso, 2011, s. 60). 

Samfunnsvitenskapelig forskning preges gjerne av en pendling frem og tilbake mellom teori 

og empiri (Grønmo, 2004, s. 50). Jeg har både anvendt en deduktiv tilnærming ved å ta 

utgangspunkt i teori for å analysere data, fortrinnsvis i lys av idealtypene beskrevet av Maroy 
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(2009a, 2009b); og en induktiv tilnærming ved å beskrive og syntetisere observasjoner som 

fremkommer i det empiriske datamaterialet for å utvikle kunnskap. I dataanalysen har jeg 

jobbet med å finne frem til gode bilder («images») for å kunne koble data til det analytiske 

rammeverket. Utfordringen i analysen har vært å finne frem til gode fortolkninger og funn i 

denne vekslingen mellom mitt teoretiske og empiriske utgangspunkt; en prosess som gjerne 

omtales som abduksjon (Hagen og Gudmundsen, 2011). Jeg har følgelig valgt en 

konstruktivistisk tilnærming ved at jeg har lest tekstene ikke bare ovenfra og ned, men også 

nedenfra og opp, for å komme fram til gode fortolkninger og funn. 

I kvalitative studier slik som min egen der det innhentes rike data om en case, kan det være 

utfordrende å avgjøre hva som er nyttig og relevant informasjon, og hva som er irrelevant for 

studien (Ragin og Amoroso, 2011, s. 112). Når jeg har lest transkripsjoner fra intervjuene og 

dokumentene har jeg måttet vurdere hva som er relevant. Et klart mål har vært å lese tekstene 

med fokus på hvordan data kunne kategoriseres og kobles til teori. 

Jeg har basert meg på en tematisk analyse. Temaene har kommet frem i stor grad induktivt 

ved at jeg har jobbet syntetiserende med datamaterialet. I analysen har jeg vurdert om det 

foreligger gjentakelser i datamaterialet: Jo oftere samme konsept gjentas i en tekst, desto mer 

sannsynlig er det et tema (Ryan og Bernard, 2003, s. 89). Mine bilder («images») er blant 

annet blitt til ved å se etter likheter mellom eksempler på samme fenomen som later til å 

tilhøre samme kategori (Ragin og Amoroso, 2011, s. 112-113). Jeg har jobbet med å sortere i 

ulike kategorier de ulike fenomenene som tematisk hører sammen. Temaene er knyttet til 

forskningsspørsmålene, og jeg har organisert fremstillingen av datamaterialet i oppgaven etter 

temaer (tematisk fremstilling). Jeg har dessuten sammenlignet deler av data for å vurdere 

likheter og ulikheter, og dette har bidratt til å skape temaer. For å sammenligne FM ved noen 

sentrale aspekter i klagearbeidet har jeg brukt matriser (tabeller).  

I tabell 3 (se nedenfor) er et utdrag fra transkripsjon og intervjuanalysen som et eksempel på 

hvordan jeg har arbeidet i dataanalysen. Som leseren ser av tabellen, har jeg hatt tre kolonner: 

Én for transkripsjon fra intervjuene, den midterste for en tematisk oppsummering av 

informantenes uttalelser, og den lengst til høyre for å knytte datamaterialet opp mot mulige 

tolkninger og relevant teori. 
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Tabell 3 Utdrag fra transkripsjon og eksempel på intervjuanalyse 

Transkripsjon  Stikkord, oppsummering av 

transkripsjon 

Tolkning, kobling til 

teori, analytisk 

rammeverk 

Informant: Vi forventer jo at de… Altså 

de [karakterene] som blir opphevet, der 

har vi jo skrevet [i vedtaket] hvilke 

forventninger de [skolen] ikke har møtt. 

De må jo forholde seg til læreplanen som 

helhet. De må ha en bred sluttkompetanse 

i faget, i forhold til hele faget. En sånn 

helhetstenkning, det forventer vi. Også… 

Også forventer vi at rektor tar tak i 

arbeidet, han bør stoppe ting når han ser at 

kvaliteten er for dårlig. 

Ved opphevet: FM skriver til 

skolen hvilke forventninger 

skolen ikke har møtt. 

 

 

 

 

 

Rektor bør stoppe ting når han 

ser kvaliteten er for dårlig. 

Tilbakemelding til skolen 

om hvilke forventninger 

som ikke er møtt. 

Ansvarliggjøring og 

forventningsstyring.  

Hopmann (2008), Møller 

(2009) og Langeldt (2008) 

 

Vektlegger rektors rolle og 

ansvar. Ansvarliggjøring. 

Informant: Vi forventer at det blir gjort 

en ny vurdering i tråd med forskriften, og 

at den karakteren som eleven får viser 

kompetansen eleven har. Også ser vi når 

vi noterer oss hvilken karakter som er gitt, 

om de har gjort en ny forbedring, så ser vi 

årene mellom da, så håper vi at det vi 

gjorde med for eksempel å sende den 

[informanten peker på FMs 

veiledningshefte] og si noe om hva de må 

se på, så håper vi […] at vi ser en 

forbedring.  

Forventer ny vurdering i tråd 

med forskriften. Forventer at 

standpunktkarakteren viser 

elevens kompetanse. 

 

Ønsker forbedring hos skolene 

etter tilbakemelding fra FM 

 

 

 

 

 

Informasjon til skolen. 

Simons (2014): Feedback 

on performance. 

Betydningen av 

tilbakemeldinger. 

Forventningsstyring. 

3.4.1 Analytisk rammeverk 

I mitt analytiske rammeverk har jeg vektlagt teori fra Maroy (2009a, 2009b) som jeg har 

utvidet gjennom referanser til annen faglitteratur om styring og regulering i utdanningsfeltet. 

Maroy kan plasseres innenfor en organisasjonell-institusjonell forskningstradisjon der det er 

fokus på regler, normer og kognitive dimensjoner hos institusjonelle aktører (Saurugger, 

2013). Maroy (2009a, 2009b) skiller mellom en byråkratisk-profesjonell og en 

postbyråkratisk evaluerende stat- modell, som to aktuelle idealtyper for hvordan dagens 

forvaltningspraksis organiseres. 

Den tradisjonelle byråkratisk-profesjonelle modellen karakteriseres av en hierarkisk struktur, 

byråkratiske regler og tydelig ansvarsfordeling mellom aktørene. Samtidig forutsettes en 

betydelig autonomi som gir aktører profesjonelle muligheter for å utøve skjønn. I denne 

modellen vil aktørene vise til lovens normkrav og ha fokus på hva skolen bør eller skal gjøre. 
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Aktørene vil ha normative føringer for skolens praksis av typen «slik bør eller skal det 

gjøres». Det vektlegges guiding, veiledninger og retningslinjer for å hjelpe skolen, og fokuset 

er på «input» (Sivesind, Afsar og Bachmann, 2016). Videre forutsettes at lærerne er 

myndiggjorte til å ta profesjonelle valg på bakgrunn av sin lærerutdanning. I den byråkratisk-

profesjonelle modellen vil aktørene handle ut i fra normative referanseskjemaer som 

forutsetter bruk av profesjonelt skjønn. 

I evaluerende stat- modellen foreligger en idé om en evalueringskultur og et system for 

prestasjonsvurdering (Maroy 2009a, Maroy 2009b). Regulering i evaluerende stat foregår 

gjennom evaluering av prosesser og resultater, og gjennom overvåkning og bruk av insentiver 

og eventuelt sanksjoner mot skoler ut i fra deres «progresjon» og resultater, med hensikt om å 

bedre utdanningssystemet. Med evalueringsaktivitetene er målet å initiere eller sikre 

organisasjonelle og profesjonelle læringsprosesser for å forbedre utdanningssystemet.  

I et postbyråkratisk regime får reguleringsbegrepet en endret betydning ved at regulering 

forstås som noe mer enn bare regler og prosedyrer; det omfatter alle mekanismer for 

orientering, koordinasjon, kontroll og balansering av systemet av myndighetene, som vil vise 

seg gjennom en økt betydning av evaluering som et nasjonalt styringsmiddel (Maroy, 2009a; 

Maroy 2009b). Aktørene vil ha kognitive referanserammer og forventninger til skolen av 

typen «dette skulle dere ha oppnådd/gjort» (Hall og Sivesind, 2015). Fokuset dreies da mot 

«output», og dermed blir dokumentasjon sentralt for å kunne evaluere blant annet om skolen 

har fulgt loven.  

I evaluerende stat- sammenheng vil ikke aktørene utelukkende kunne følge regler, men agere 

ut fra kognitive forestillinger om hva som er bra og mindre bra praksis, og hvordan praksis 

kan forbedres.  Standarder vil i denne sammenheng være spesifisert i tekster, men relativt 

åpne i lys av hvordan man går frem i en sak. Det vil si at måten å applisere dem på, må 

fremforhandles mellom aktørene (Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). 

3.5 Datakvalitet 

I vitenskapelige studier er det ønskelig å ha data med så god kvalitet som mulig, ettersom en 

tilfredsstillende datakvalitet er avgjørende for holdbare analyseresultater (Grønmo, 2004, s. 

237). Jeg skal i det følgende redegjøre for hva datakvalitet handler om, samt vurdere 

datakvaliteten i denne undersøkelsen. 
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Kvale og Brinkmann (2015) anser forskerens kompetanse og håndverksmessige dyktighet 

som avgjørende for kvaliteten på den kunnskapen som produseres (s. 85). Videre forstår 

forfatterne intervjuet som et håndverk som læres gjennom intervjupraksis. Jeg har tidligere 

intervjuerfaring fra en undersøkelse jeg gjennomførte i et sosiologiemne ved University of 

California Berkeley. Videre har jeg intervjuerfaring fra arbeidet med rapporten i praksis hos 

Udir (se Utdanningsdirektoratet, 2016a). Min kompetanse og dyktighet har grunnlag i 

refleksjoner om disse konkrete intervjuerfaringene, og i tillegg har jeg lest metodelitteratur for 

å kunne foreta velbegrunnede beslutninger i forskningsprosessen. 

Det avgjørende for datakvaliteten i samfunnsvitenskapelige studier er at datamaterialet er 

velegnet til å belyse valgt problemstilling (Grønmo, 2004, s. 237). For å vurdere studiens 

datakvalitet har jeg tatt utgangpunkt i to overordnede kriterier: reliabilitet og validitet. 

3.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handler om datamaterialets pålitelighet (Grønmo, 2004, s. 240-241). Denne 

påliteligheten kan uttrykkes ved at en får samme data når samme undersøkelsesopplegg 

gjennomføres flere ganger. I kvalitative studier kan dette være vanskelig å gjennomføre i 

praksis da samfunnsmessige fenomener er i stadig endring (Grønmo, 2004). Det kan tenkes at 

jeg ville fått noe annerledes datamateriale dersom intervjuene ble gjentatt på et senere 

tidspunkt; for eksempel ved at informantene har endret sine betraktninger om skolens 

vurderingspraksis eller ved at FM har endret sine vurderingskriterier for klagesakene. 

Det er ønskelig med en høy reliabilitet i studien, som betyr at variasjoner i data i hovedsak 

reflekterer faktiske variasjoner i fenomener som studeres, og ikke skyldes selve 

undersøkelsesopplegget eller datainnsamlingen. I metodelitteratur trekker enkelte frem at 

reliabilitet i kvalitativ forskning handler om datamaterialets troverdighet (Grønmo, 2004). 

Troverdigheten i min studie forutsetter at undersøkelsesopplegget er utformet klart og 

entydig, og at jeg har foretatt en grundig og systematisk datainnsamling. 

Reliabiliteten vil være påvirket av i hvilken grad alle intervjuene ble gjennomført på en 

systematisk og grundig måte. Siden jeg har brukt en semistrukturert intervjuguide er flere av 

de samme tematiske områdene dekket i alle intervjuene. Intervjuene ble gjennomført med noe 

tidsrom mellom hver FM: uke 11, 13 og 14 våren 2016. Det er liten grunn til å tro at 
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variasjonen i data i hovedsak skyldes undersøkelsesopplegget eller datainnsamlingen. Data fra 

siste FM skiller seg ikke overraskende fra de tidligere intervjuene. 

Ved transkriberingen lyttet jeg nøye til lydopptakene, og etter transkriberingen lyttet jeg enda 

en gang på alle lydopptakene for en kritisk vurdering. Dette bidrar til å styrke stabiliteten og 

nøyaktigheten i transkriberingen av informantenes uttalelser. For å videre styrke reliabiliteten 

har jeg kritisk vurdert troverdigheten til de kildene jeg har benyttet i studien, og ved 

dokumentanalyse har jeg lest flere av tekstene på ulike tidspunkter. 

3.5.2 Validitet 

Validitet handler om datamaterialets gyldighet for å belyse problemstillingene i en studie 

(Grønmo, 2004, s. 241) Det er ønskelig med en høy validitet, som betyr at 

undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen har resultert i data som er relevante for 

problemstillingene. Det finnes ulike typer validitet for å vurdere dette.  

Definisjonsmessig validitet handler om forholdet mellom teoretiske og operasjonelle 

definisjoner av begreper (Grønmo, 2004). Dette handler om at begreper er operasjonalisert på 

en måte som er treffende for det teoretiske innholdet. For en høy definisjonsmessig validitet 

er det avgjørende at jeg har klart å skape gode bilder («images») ut fra å studere mitt 

datamateriale, og at bildene er treffende når jeg kobler mitt empiriske materiale opp mot det 

analytiske rammeverket (Ragin og Amoroso, 2011). Se del 3.4 om dataanalyse. 

For å styrke validiteten har jeg vært i samtaler med min veileder der vi kritisk har vurdert min 

analyse. Dette betegnes som kommunikativ validitet, det vil si at jeg diskuterer med andre for 

å vurdere om materialet er treffende (Grønmo, 2004). Kvale og Brinkmann (2015) mener det 

er et kvalitetskriterium at en intervjuer underveis i intervjuet forsøker å få verifisert sine 

fortolkninger av informantenes svar (s. 194). I intervjuene har jeg brukt aktørvalidering der 

jeg enkelte ganger stoppet opp underveis for å få avklart om jeg hadde forstått informantene 

riktig. 

3.5.3 Generalisering 

Generaliserbarhet handler om hvorvidt resultatene fra en studie kan overføres til andre 

situasjoner (Kvale og Brinkmann, 2015). Ettersom min studie er begrenset til tre FM vil det 
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være vanskelig at dataene gir grunnlag for statistisk generalisering, fordi det krever store 

representative utvalg eller sannsynlighetsutvalg (Grønmo, 2004). Hensikten med min studie er 

imidlertid ikke å si noe om hvordan alle FM i hele Norge arbeider med klagesakene. Derimot 

trekker jeg frem mitt case som et eksempel på hvordan klagearbeidet faktisk foregår hos - og 

på tvers av - tre ulike FM, for å belyse og drøfte styringsverktøy og reguleringsformer.  

Heller enn statistisk generalisering er teoretisk generalisering aktuelt for min studie. Ved 

teoretisk generalisering ønsker en «[…] å studere utvalgte enheter med sikte på å utvikle en 

helhetlig forståelse av den større gruppen eller konteksten som disse enhetene til sammen 

utgjør.» (Grønmo, 2004, s. 103). Denne helhetlige forståelsen kan ut fra teoretiske 

vurderinger antas også å gjelde for den samlede konteksten utenfor utvalget. Min studie kan 

således bidra med teoretisk relevante tolkninger som er verdifulle i forskningsfeltet, så vel 

som i praksisfeltet. 

3.6 Etiske refleksjoner 

Å forske reiser en rekke etiske spørsmål som forskeren må ta stilling til. Forskningsetikk 

omfatter normer som skal sikre en moralsk forsvarlig vitenskapelig virksomhet (Grønmo, 

2004). Kvale og Brinkmann (2015) skriver at forskerens rolle og integritet er avgjørende for 

kvaliteten på kunnskapen som produseres og de etiske beslutningene som fattes (s. 108). Jeg 

har et etisk ansvar om å behandle datamaterialet og informantene på en forsvarlig og redelig 

måte. 

Slik det går frem av oppgavens innledning (se kapittel 1), deltok jeg i Udirs evaluering av 

klagearbeidet som del av min praksis som masterstudent (se Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

Rapporten ble deretter lagt til grunn for utvikling av en veiledning for klagearbeidet som er 

tilgjengelig på Udirs nettsider (se Utdanningsdirektoratet, 2016b). I arbeidet med min 

masteroppgave har jeg inntatt en forskerrolle med de etiske og faglige forpliktelser som følger 

av dette. Det vil si at jeg ikke har evaluert klagearbeidet, men innhentet og analysert data på 

egen hånd uten at resultatene og fortolkingene nødvendigvis skal brukes i politikkutforming 

på feltet. Likevel håper jeg at masteroppgaven har relevans for politikkutforming og praksis. 

Det kan hevdes at min erfaring kan bidra til å farge hvordan jeg fortolker praksis i lys av min 

forforståelse. Samtidig kan min kunnskap og erfaring sees som en fordel: Jeg vil si at 

praksisen hos Udir er en styrke i den forstand at den gav meg kjennskap til et tema som var 
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lite utforsket. Erfaringen gav inspirasjon til min masteroppgave og innsikt i hvilke 

undersøkelsesenheter og problemstillinger som kunne være relevante for min egen 

undersøkelse. For å sikre en etisk og faglig forsvarlig virksomhet har refleksivitet og 

bevisstgjøring av min egen rolle som forsker vært sentralt. 

For å sikre vern av informantene i min studie har jeg tatt utgangspunkt i de etiske 

retningslinjene om informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser av å delta (Grønmo, 

2004; Kvale og Brinkmann, 2015): 

Informert samtykke handler om å orientere deltakerne om formålet ved studien og at det er 

frivillig å delta. Informert samtykke ble overholdt ved at informantene i forespørselsbrevet ble 

opplyste om formålet ved studien, at det var frivillig å delta og at de når som helst kunne 

trekke seg fra studien (se vedlegg 2). I forespørselen skrev jeg om bruk av lydopptaker i 

intervjuene, og før intervjuene startet spurte jeg igjen informantene om det var greit at 

samtalen ble tatt opp med lydopptaker. Alle informantene samtykket til dette.  

Konfidensialitet handler om håndtering av informasjonen som deltakerne har gitt, og det 

innebærer som oftest at det ikke rapporteres om data som kan identifisere informantene 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Informantene ble opplyste i forespørselsbrevet om at alle 

personopplysninger ville bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg og min veileder som har 

hatt tilgang til datamaterialet; og det er kun jeg som har hatt kjennskap til navn på informanter 

og hvilke tre FM som er undersøkt. Navnelister og lydopptak er blitt lagret atskilt, og de 

transkriberte intervjuene ble lagret uten navn. For å ivareta anonymitet er verken FM eller 

informanter navngitt i publiseringen av undersøkelsen. 

Konsekvenser handler om å vurdere mulige fordeler og ulemper for deltakerne i 

undersøkelsen. Jeg er forpliktet til å ivareta informantenes integritet og jeg har et ansvar for at 

de ikke skal få negative følger av sin deltakelse. Når jeg har bestemt hvilken informasjon jeg 

skal bruke, har jeg derfor kritisk vurdert om informasjonen kan skade informantene. 

Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at etiske spørsmål ikke er begrenset til 

intervjusituasjonen, men er integrert i alle faser av undersøkelsen (s. 95). Forfatterne deler 

intervjuundersøkelsen inn i syv stadier: tematisering, planlegging, intervjusituasjonen, 

transkribering, analysering, verifisering og rapportering (s. 97). Med utgangspunkt i disse 

fasene har jeg følgende etiske refleksjoner vedrørende min undersøkelse: 
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Tematisering: I valg av tema for undersøkelsen har jeg vært opptatt av å bidra inn i 

forskningsfeltet ved å undersøke et felt som er lite utforsket. I tillegg til den vitenskapelige 

verdien av kunnskapen som søkes, har jeg også sett på undersøkelsens formål i lys av 

muligheter for å kunne forbedre praksisfeltet som utforskes. 

Planlegging: Etiske sider ved planleggingen handler om å innhente informert samtykke til 

deltakelse, sikre konfidensialitet og vurdere konsekvenser for deltakerne. Disse tre etiske 

aspektene er blitt utdypet ovenfor (se s. 31). Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet 

for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og er gjennomført i tråd med 

deres retningslinjer. Prosjektet ble godkjent av NSD før datainnsamlingen startet (se vedlegg 

1). Jeg sendte informantene et forespørselsbrev om deltakelse i forskningsprosjektet før 

intervjuene ble gjennomført (se vedlegg 2). 

Intervjusituasjonen: For å sikre konfidensialitet gjentok jeg i intervjuet at det kun var meg og 

min veileder som ville ha tilgang til datamateriale, og at informantene ikke ville bli gjengitt 

ved navn ved offentliggjøringen av undersøkelsen. Videre ble det i intervjuene gjennomgått 

anonymiserte eksempler på klagesaker (se vedlegg 4). Av helt åpenbare etiske hensyn var 

saksdokumentene anonymiserte, og jeg har følgelig ikke rapportert om hvem som er 

tredjeparter i klagesakene (navn på skoler, kommuner, elever, foreldre, lærere og rektorer). 

Transkribering: Navn som kan føre til gjenkjennelse av personer eller FMs geografiske 

beliggenhet er tatt vekk i transkriberingsprosessen. Dersom navn på for eksempel en 

kommune ble nevnt i intervjuet, ble dette anonymisert ved at jeg skrev [kommune X]. Videre 

er det et etisk hensyn ovenfor informantene å foreta en lojal skriftlig transkripsjon av det 

informantene sier. Jeg transkriberte ordrett hva informantene sa, og spolte tilbake 

lydopptakene og lyttet en gang til dersom noe var utydelig. 

Analysering: Etiske hensyn ved analysering kan omhandle hvor dypt og kritisk intervjuene 

kan analyseres (Kvale og Brinkmann, 2015). I analysen var jeg opptatt av at jeg ikke skulle 

klassifisere noen av FMs praksis som bedre eller mer riktig enn hos andre FM, men snarere 

ønsket jeg å se på eventuelle forskjeller i datamaterialet som interessant for å belyse 

klagearbeidet. Informantene har ikke vært involverte i selve analysearbeidet i etterkant av 

intervjuene. 
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Verifisering: Når jeg forsker har jeg en sannhetsforpliktelse som innebærer å rapportere 

kunnskap som er så sikker og verifisert som mulig (Grønmo, 2004). Dersom jeg lurte på om 

jeg hadde forstått informantene riktig i intervjuene, stoppet jeg opp underveis og stilte 

fortolkende eller klargjørende spørsmål. I tillegg tok jeg kontakt med én informant i etterkant 

av transkriberingen for å forsikre meg om at jeg hadde forstått informanten riktig på enkelte 

deler av intervjuet. 

Rapportering: Ved offentliggjøringen av denne undersøkelsen har jeg tatt 

konfidensialitetsprinsippet i betraktning og gjort mitt ytterste for å ivareta informantenes 

anonymitet. Jeg har også vurdert kritisk eventuelle konsekvenser for informantene ved 

publiseringen av undersøkelsen. 

3.7 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for de metodiske valgene for denne studien. Jeg har foretatt 

en casestudie der jeg har undersøkt klagearbeidet hos tre FM som er strategisk utvalgt. 

Datagrunnlaget er primært intervjuer, som er supplert med dokumentanalyse. Jeg har 

redegjort for transkriberingen av intervjuene og hvordan jeg har jobbet med dataanalysen. Her 

har jeg presentert mitt analytiske rammeverk, med vekt på teori fra Maroy. Videre har jeg 

vurdert studiens datakvalitet og herunder drøftet reliabilitet, validitet og relevans. Etiske 

refleksjoner er belyst i kapittelets siste del. 
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4 Fylkesmennenes arbeid med 

klagesakene 

I dette kapittelet presenterer jeg data som belyser FMs arbeid med klagesakene. Kapittelet 

bygger primært på data fra intervjuer jeg har gjennomført hos tre ulike FM, og er supplert 

med dokumenter som sekundært datagrunnlag.  

Kapittelet er organisert i fire deler for å belyse oppgavens fire forskningsspørsmål. I første 

delkapittel (del 4.1) presenterer jeg sentralt regelverk som FM må forholde seg til i 

klagebehandlingen. I andre delkapittel (del 4.2) ser jeg på hvordan klagebehandlingen foregår 

hos FM med fokus på organisering, saksbehandlingsprosess og utvikling av 

vurderingskriterier for klagesakene.  

I tredje delkapittel (del 4.3) belyser jeg hvordan FM begrunner sine vurderinger i lys av krav 

og dokumentasjonsgrunnlaget. Her ser jeg blant annet på dokumentasjon i klagearbeidet, FMs 

vurderingskriterier for klager på standpunktkarakterer, FMs veiledningshefter og faglærers 

begrunnelse for karakter. Videre skriver jeg om FMs betraktninger om skolens praksis og 

betydningen av rektor/skoleleder sitt ansvar. Det fjerde delkapittelet (del 4.4) handler om 

hvordan FM håndterer utfordringer knyttet til skolens vurderingspraksis. Her trekker jeg frem 

noen sentrale utfordringer i klagearbeidet, og viser hvordan FM arbeider for å bedre skolens 

praksis i lys av FMs rolle og mandat. 

4.1 Hvilket regelverk må FM forholde seg til i 

klagebehandlingen?  

I det følgende vil jeg presentere noen sentrale regler som FM må forholde seg til ved klage på 

standpunktkarakter. Videre skal jeg kort belyse arbeidet som ble gjort for å endre kapittel 5 i 

forskrift til opplæringsloven. Udirs (2016b) veiledning Behandling av klager på 

standpunktkarakterer i fag vil bli trukket frem avslutningsvis. 

Regler for standpunktkarakterer og klage på standpunktkarakterer er å finne i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering i grunnskolen og i videregående 

opplæring, og i kapittel 5 om klage på vurdering.  
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I forskrift til opplæringsloven trekkes et skille mellom underveisvurdering og sluttvurdering. 

Underveisvurdering er et redskap i læreprosessen som skal fremme læring og gi eleven 

mulighet til å forbedre sin kompetanse gjennom opplæringstiden i fag (§§ 3-11 og 3-16). 

Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 

opplæringen i fag i læreplanverket (§ 3-17). 

Standpunktkarakterer er regulert som enkeltvedtak.
2
 Standpunktkarakterer er sluttvurdering 

og skal være et uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd i lys av kompetansemålene i 

læreplanen for fag (§§ 3-3, 3-17 og 3-18). En standpunktkarakter skal baseres på et bredt 

vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget (§ 3-18). Grunnlaget 

for vurderingen skal være kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i 

læreplanverket (§ 3-3). Elevens forutsetninger, fravær og annet knyttet til orden og oppførsel 

skal ikke trekkes inn i vurderingen av elevens kompetanse i fag. I kroppsøving skal imidlertid 

innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering. 

Det er mulig å klage på sluttvurdering etter reglene i kapittel 5 i forskriften (§ 3-17). Retten til 

å klage er også slått fast i forskriften § 5-1. Det er ikke klagerett på underveisvurdering. En 

elev kan selv klage på standpunktkarakterer, og i tillegg har foreldre og foresatte til umyndige 

elever selvstendig klagerett (§ 5-2). Det er klagefrist på 10 dager regnet fra dagen eleven får 

karakteren (§ 5-5). Klagen skal være skriftlig og sendes til skolen (§§ 5-4 og 5-6). Skolen skal 

sende klagesaken videre til klageinstansen. I oversendelsen skal skolen legge ved faglærers 

begrunnelse for standpunktkarakteren og en uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved 

skolen, og klageren skal få kopi av disse uttalelsene (§ 5-12). 

Klage på standpunktkarakter er regulert i forskrift til opplæringsloven § 5-12. Det er FM som 

er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen, og Fylkestinget eller den 

Fylkestinget har gitt myndighet er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i 

videregående opplæring. 

Ved klage på standpunktkarakter skal klageinstansen kun vurdere om gjeldende regler 

om karakterfastsetting er fulgt (§ 5-12). Det vil si at klageinstansen ikke skal vurdere om 

selve karakteren som er satt er riktig, da vurdering av elevens faglige nivå er skolens ansvar 

                                                 
2
 Selv om standpunktkarakterer er regulert som enkeltvedtak, er de unntatt kravet til begrunnelse av enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven §§ 24 flg. Reglene om klage i forvaltningsloven gjelder ikke for sluttvurdering i skole og 

eksamen, ettersom forskrift til opplæringsloven kapittel 5 er særregler som gjelder (Utdanningsdirektoratet, 

2016b, s. 5). 
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(Utdanningsdirektoratet, 2016b, s. 4). Hvis klageinstansen finner klagen rettkommen, skal 

klageinstansen presisere hvilke regler de mener er brutt eller det kan reises tvil om er brutt, og 

sende saken tilbake til skolen (§ 5-12). I Udirs (2016b) veiledning Behandling av klager på 

standpunktkarakterer i fag betegnes et slikt resultat som «oppheve»; det vil si at 

klageinstansen opphever skolens opprinnelige vedtak (standpunktkarakteren).  Klageinstansen 

skal informere klageren om resultatet av klagebehandlingen. Når saken er sendt tilbake til 

skolen, skal rektor og faglærer gjennomføre en ny vurdering, og deretter skal rektor sette 

endelig karakter. Det nye vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 

Hvis klageinstansen derimot finner at klageren ikke får medhold, blir standpunktkarakteren 

stående og avgjørelsen er endelig (§ 5-12). Dette resultatet betegnes som «ikke medhold» i 

Udirs (2016b) veiledning.  I min undersøkelse benytter jeg også begrepet «avslag» om dette 

utfallet, ettersom flere av informantene mine bruker dette begrepet. 

Slik det går frem av denne presentasjonen av reglene FM må forholde seg til i 

klagebehandlingen, skal klageinstansen vurdere hvorvidt gjeldende regler for 

karakterfastsetting er fulgt (§ 5-12). Etter at forskriften endret struktur i 2009 oppstod 

imidlertid et juridisk spørsmål om hvilke regler for karakterfastsetting som klageinstansen 

skulle vurdere om var fulgt. Det vil si: hva er gjeldende regler for karakterfastsetting? 

Omfatter det reglene om Generelle føresegner, Undervegsvurdering i tillegg til reglene om 

Sluttvurdering, eller er det kun reglene om Sluttvurdering (spesielt § 3-18 

Standpunktkarakterar i fag) som er å anse som gjeldende regler for karakterfastsetting? 

På bakgrunn av disse uklarhetene i regelverket, samt rapportering fra FM om ulikheter i 

praksis mellom fylker, ble det igangsatt et omfattende arbeid for å endre kapittel 5 i 

forskriften. I 2011 oversendte Udir et forslag til KD om endring i reglene om klage på 

sluttvurdering i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.
3
 I 2014 etterlyste Udir skriftlig en 

tilbakemelding fra KD på forslaget Udir sendte i 2011.
4
 I dette dokumentet uttrykker Udir at 

de er kjent med at klageinstansene tolker gjeldende regler på klage på standpunkt ulikt, og at 

det haster å få på plass et mer entydig regelverk med tanke på likebehandlingsprinsippet. I 

skrivende stund ligger saken fremdeles til behandling i KD. 

                                                 
3
 jf. Utdanningsdirektoratet (08.12.2011) Utkast til høringsbrev - Forskriftsendringer - Dokumentering av 

underveisvurdering og klage på sluttvurdering. No: 2011/5861 
4
 jf. Utdanningsdirektoratet (05.05.2014) Status for forslag om forskriftsendring - klage på sluttvurdering. No: 

2011/5861 
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I Udirs veiledning er det presisert krav til faglærers begrunnelse og rektors uttalelse, samt hva 

klageinstansen skal vurdere (se Utdanningsdirektoratet, 2016b). Jeg vil si at Udir går ganske 

langt i sin tolkning og presisering av forskriften: Udir skriver at det er reglene for fastsetting 

til standpunktkarakterer (§ 3-18) som klageinstansen skal vurdere om er fulgt: 

Klageinstansen skal «vurdere om gjeldende føresegner om karaktersetting er følgde», jf. 

forskriften § 5-12 første ledd. Det vil si om «standpunktkarakteren er satt i samsvar med 

reglane om fastsetting av standpunktkarakterer i forskrift til opplæringsloven § 3-18». 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b, s. 4). 

Om forholdet mellom klagebehandlingen og FMs tilsynsmandat, skriver Udir (2016b) at: «I 

klagebehandlingen kan fylkesmennene bli gjort kjent med forhold som det er nødvendig å 

kontrollere nærmere, men som ikke er en naturlig del av klagebehandlingen.» (s. 6-7). 

4.2 Hvordan foregår klagebehandlingen hos FM? 

I denne delen skal jeg se nærmere på hvordan klagebehandlingen foregår hos FM. Først skal 

jeg redegjøre for organisering og saksbehandlingsprosess hos de tre FM i undersøkelsen. 

Deretter skal jeg belyse hvordan FM arbeider for å utvikle vurderingskriterier som skal sikre 

en mest mulig lik saksbehandling. 

4.2.1 Organisering og saksbehandlingsprosess hos FM-A 

På våren har FM-A et samlet møte med de som arbeider med klagebehandling. De 

gjennomgår klagebehandlingen fra tidligere og vurderer om de har vært gode nok, og om noe 

bør endres. På møtet diskuteres også tidsfristene for klagebehandlingen. Etter møtet reviderer 

FM-A et veiledningshefte som de har utarbeidet til skolene. Heftet revideres hvert år og 

sendes ut til skolene, elevene og foreldrene. En jurist leser gjennom veiledingen før den 

sendes ut for å sjekke at det er hold i det juridiske innholdet. Veiledningsheftet ligger på 

hjemmesiden til FM-A. 

FM-A har et innleveringsskjema på sin hjemmeside som skolene skal bruke for innsending av 

klagesakene. Skolene må levere inn elektronisk alle dokumentene FM-A ønsker for at klagen 

skal kunne behandles. Elektronisk innlevering har gjort det enklere for FM-A å få inn korrekt 

dokumentasjon. 
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En gruppe ansatte behandler klager hos FM-A. Det er en jurist som er klageansvarlig, og dette 

ansvaret innebærer i stor grad rapportering. Det er direktøren som fordeler klagesakene på 

behandlere ut i fra hvem som har kapasitet til å gjøre jobben. Direktøren har oversikt over 

hvor mange klager som kommer inn, og godkjenner alle brevene som går ut. Etter tildeling av 

klagesaker møtes behandlerne i et nytt møte for å ta opp problemstillinger og diskutere 

hvordan de skal gå frem i arbeidet. De møtes relativt tidlig i saksbehandlingen for å få en mest 

mulig lik saksbehandling. FM-A har laget en mal for klagebehandling, som er et internt 

dokument som er tilgjengelig og brukes av de som arbeider med klagesakene. 

Når en sak er ferdig behandlet sendes den til godkjenning hos direktøren. Svarbrevet sendes 

til klageren og skolen. Graverende tilfeller sendes alltid med kopi til skoleeier (kommunen) 

for å informere om hvilken skole det gjelder. Ved avslag sender FM-A vanligvis ikke kopi til 

kommunen. FM-A forsøker å fullføre saksbehandlingen før opptak til videregående skole 

(vgs) for at det skal danne grunnlag for opptaket for eleven. Som jeg belyser senere (se del 

4.4.4), er det flere informanter som trekker frem at dette vanskelig lar seg realisere. 

4.2.2 Organisering og saksbehandlingsprosess hos FM-B 

FM-B har også utviklet et veiledningshefte for behandling av klager. Heftet er utarbeidet i det 

regionale samarbeidet som FM-B inngår i med andre FM. Informantene hos FM-B forteller at 

alle i samarbeidet bruker veiledningsheftet, med noen små variasjoner i detaljer. I 2016 ble 

heftet revidert etter regionssamling der de diskuterte gjennom flere problemstillinger. 

Veiledningsheftet ligger på FM-B sine hjemmesider. 

FM-B har nylig tatt i bruk et elektronisk system for å innhente klagene, og 

innleveringsskjemaene ligger på deres hjemmeside. Informanter forteller at elektronisk 

innlevering har lettet saksbehandlingen. 

I utgangspunktet er det Utdanningsdirektøren som fordeler klagesaker, men i praksis er det 

fagdirektøren, som tidligere har vært assisterende direktør, som fordeler sakene. På grunn av 

størrelsen på kontoret er det relativt få saksbehandlere å fordele sakene på. Informant B1 

forteller at det er en hektisk tid på våren. De prøver å få behandlet alle klagesakene, men det 

er ikke alltid ressurser til å bli ferdig med alle før opptaket til vgs. FM-B prioriterer hvilke 

klagesaker som behandles først, for eksempel klager fra 10. trinn behandles før klager fra 9. 

trinn, for å forsøke å rekke tidsfristen for at det skal ha noe å si på elevens opptak til vgs. 
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FM-B har laget en mal for klagebehandling som er utviklet i lys av maler fra andre FM. 

Svarmalen brukes av de som arbeider med klagesakene hos FM-B for å sikre at de får med 

nødvendig informasjon i brevet, og for å sikre en mest mulig lik saksbehandling. Når en sak 

er ferdig behandlet sendes svarbrevet til skolen, den som har klaget og kopi til kommunen. 

FM-B har som rutine at de alltid sender kopi til kommunen for at de skal bli orienterte. 

4.2.3 Organisering og saksbehandlingsprosess hos FM-C 

FM-C har utarbeidet veiledningshefter om retten til å klage på karakter og om begrunnelse for 

karakterer ved klage på standpunktkarakter. Heftene ligger på FM-C sin hjemmeside. 

Informantene forteller at flere FM har tatt utgangspunkt i disse og utarbeidet lignende hefter. 

Klager sendes i posten og skannes inn i FM-C sitt elektroniske arkiv. FM-C har et regneark de 

bruker for å registrere og holde oversikt over alle klagesakene. C1 og C2 har ansvar for å 

fordele klagesakene til saksbehandlere. I saksbehandlingsperioden har FM-C ukentlige møter 

der de diskuterer problemstillinger som dukker opp i arbeidet. FM-C har også utarbeidet en 

mal for klagebehandling.  

FM-C kan oppleve at skoler sender inn klager seint, for eksempel etter sommerferien. Dersom 

en klagesak ikke blir behandlet innen en måned, sender FM-C ut foreløpige svar om når de 

forventer saken vil være ferdig. Informantene forteller at de overholder fristen på 3 måneders 

behandlingstid. C1 og C2 godkjenner vedtak fra saksbehandlere før det sendes ut til klager og 

skolen, og alltid med kopi til kommunen. 

4.2.4 Utvikling av vurderingskriterier for en mest mulig lik 

saksbehandling 

Informanter hos alle FM forteller at de har møter i perioden de arbeider med klagesakene:  

A2: Vi går gjennom gamle vedtak for å se hvordan vi gjorde det, vi tar opp tvilstilfellene i 

fellesskap, og ser «hvorfor landet vi egentlig på oppheving», «hvorfor landet vi på avslag». Vi 

gjør et grundig arbeid på å bli samkjørte. 

C2: Vi bruker hverandre veldig mye. Vi har ukentlige møter i perioden vi jobber med 

klagebehandling, hvor vi deler saker, og diskuterer oss fram. […] Jeg tenker det er en veldig 

god kvalitetssikring. 



40 

 

Arbeidet med klagesakene drøftes internt for å skape en felles forståelse og for å sikre en mest 

mulig lik saksbehandling uavhengig av hvem som behandler klagesakene. Det er lav terskel 

for å diskutere tvilssaker med kollegaer: 

A1: Vi er veldig greie her sånn med samarbeid. Vi går bare innom kontoret og diskuterer.  

B2: Hvis jeg er i tvil, så drøfter jeg det med en kollega. Sånn at vi er enige om at «ville du 

også gjort det», «ja, jeg ville også gjort det». 

C1: Vi har faste ukentlige møter, ellers så er det innom kontoret til hverandre; «Kan du se på 

denne? Kan du se på det jeg har skrevet? Jeg er i tvil, hva skal jeg gjøre». 

Alle FM i min undersøkelse har utarbeidet maler for klagebehandling/ svarbrev med 

standardformuleringer og henvisninger til regelverk. Den interne malen er en måte å se til at 

alle gjør det likt og en riktig vurdering. 

Flere informanter understreker betydningen av å skape vurderingskriterier for klagesakene (se 

del 4.3.3 og tabell 4), for å sikre mest mulig lik saksbehandling og forhindre vilkårlighet. 

Eksempelvis uttrykker informant C1 at rettsikkerheten til elevene blir dårlig dersom 

klagebehandlingen blir tilfeldig og uforutsigbar. 

I undersøkelsen finner jeg at alle FM deltar i regionale samarbeid og nettverk, der det tas det 

sikte på å utvikle en felles forståelse og vurderingskriterier for tolkning og håndheving av 

regelverket. Samarbeidene er viktig for å samordne praksis på tvers av FM, for å sikre en mest 

mulig lik saksbehandling og for å utveksle erfaring om klagesaksbehandlingen. På samlinger 

har for eksempel FM-C ofte workshop- sider hvor de som er på møtet kan jobbe med et case, 

som gir grunnlag for refleksjon og diskusjoner om egen vurderingspraksis. 

Som følge av regionale samarbeid er det naturlig at noen eller flere aspekter ved 

klagebehandlingen er felles for flere FM. Veiledningsheftet til FM-B er for eksempel utviklet 

i fellesskap i regionssamarbeidet, og i denne regionen har FM hefter som ligner hverandre. 
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4.3 Hvordan begrunner FM sine vurderinger i lys av 

krav og dokumentasjonsgrunnlaget? 

4.3.1  Hvordan FM ser på sin rolle 

Det fremkommer av intervjuene at informanter hos alle tre FM ser på FM som en forvalter av 

regelverket som skal bidra til å sikre rettsikkerheten til elevene: 

C1: Elevenes rettsikkerhet, det er vår oppgave å ivareta den. 

Informantene er tydelige på at den faglige vurderingen er overlatt til skolen og faglærer, og at 

FM kun skal vurdere om gjeldende regler om karakterfastsetting er fulgt: 

A1: Om faglærer er streng med karakteren eller ikke, det kan ikke vi si noe om. Vi kan bare si 

noe om loven er fulgt. 

Videre trekker informanter frem at det er viktig at man som saksbehandler er vant til å jobbe 

ut i fra regler og lovverk og har kjennskap til forvaltningsretten, samtidig som man kan 

forholde seg til læreplanen og forstår dets oppbygging: 

C2: Du må forholde deg til læreplanen, også skal du gjøre en vurdering om reglene for 

karakterfastsetting er fulgt. Jeg tenker at det er viktig å ha en juridisk forståelse […] samtidig 

som du også må kjenne læreplanverket. 

4.3.2 Dokumenter og bakgrunnsinformasjon 

Det fremkommer av intervjuene at de tre FM i hovedsak viser til regelverk og nasjonale 

føringer for å begrunne sine vurderinger og beslutninger i klagearbeidet. Informantene bruker 

lovverket, fortrinnsvis Opplæringsloven med forskrifter (spesielt kapittel 3 og 5), 

læreplanverket med kompetansemålene for faget, føringer og rundskriv fra Udir og til en viss 

grad FMs egne veiledningshefter. 

Dokumentasjon som klageinstansen skal ha innsendt fra skolene omfatter i hovedsak: klagen 

på standpunktkarakteren fra eleven eller foreldrene/foresatte, uttalelse fra rektor om 

saksbehandlingen ved skolen og begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglærer. Dersom 

noe dokumentasjon mangler, må klageinstansen etterspørre dette. 

Dersom FM som klageinstans opphever standpunktkarakteren, ber alle tre FM om å få tilsendt 

en kopi av skolens nye vurdering og vedtak. Dette innførte FM på eget initiativ: 
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A2: Vi lurte på, hva skjer egentlig etter at vi har fattet vedtak? Har det noe å si hva vi faller 

ned på? Også… gjør skolen en ny vurdering, forbedrer de arbeidet sitt?  

Det er ikke alltid at FM får tilsendt skolens nye vurdering og vedtak, og FM har begrensede 

ressurser til å purre og følge opp sakene så godt som de ønsker. 

4.3.3 FMs vurdering av klagesakene 

I tabell 4 (se s. 43) oppsummerer jeg FMs vurderingskriterier for klagesakene. Når 

klageinstansen skal behandle en klage på standpunktkarakter, forteller informanter at de 

vurderer faglærers redegjørelse opp mot læreplanverket for Kunnskapsløftet og 

kompetansemålene for faget: 

C2: Vi huker av, og noen ganger bruker vi fargekoder og [latter]. 

A2: Det som jeg gjør når jeg får en klage, da tar jeg faglærer sin begrunnelse, også tar jeg 

kompetansemålene og har de ved siden av meg. Også sitter jeg gjerne med en tusj eller 

notatark. […] Også ser jeg, er hovedområdene dekket? Er faglærer sin vurdering ut fra 

[elevens] kompetanse? 

I intervjuene gjennomgikk informantene eksempler på klagesaker for å eksemplifisere hva 

FM vektlegger i klagebehandlingen (se vedlegg 4). Informantene i de tre FM vurderer om 

faglærer har vurdert eleven etter forskriften. De er opptatt av at faglærers beskrivelse av 

elevens kompetanse er konkret, og at den konkrete beskrivelsen er knyttet opp til 

kompetansemålene for faget slik de er beskrevet i Kunnskapsløftet. De ser etter om 

vurderingsgrunnlaget er bredt nok, og om alle hovedområdene i faget er dekket i faglærers 

begrunnelse. FM vurderer om standpunktkarakteren er satt på bakgrunn av en samlet 

vurdering av elevens kompetanse, og om det er trukket inn utenforliggende hensyn. 

Det foreligger også noen ulikheter på tvers av de tre FM. FM-A forventer at faglærer kan 

redegjøre for hvordan han/hun kom frem til karakteren, og de stiller noe strengere krav til 

underveisvurdering enn de andre FM. FM-A krever at faglærer dokumenterer at 

underveisvurdering er gitt, for å vurdere om forskriften er fulgt. FM-B ønsker en omtale om 

underveisvurdering, men uttrykker at de ikke føler de kan forlange det. FM-C tolker 

regelverket dit hen at siden det ikke er klagerett på underveisvurdering, tar FM-C ikke stilling 

til underveisvurderingen, selv om kanskje underveisvurderingen trekkes frem i klagen. 
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Tabell 4 FMs vurderingskriterier for klager på standpunktkarakterer 

FM-A FM-B FM-C 

● Overordnet: Har faglærer vurdert 

eleven etter forskriften? 

● Er vurderingsgrunnlaget bredt 

nok? Begrunnelsen må vise at 

vurderingsgrunnlaget har 

tilstrekkelig bredde i forhold til 

kompetansemålene for faget. 

A1: Det vi ofte ser, er at de 

plukker ut bare noen få 

kompetansemål, og da blir 

det jo ikke et bredt 

vurderingsgrunnlag. 

A2: Vi [er] nøye med å 

presisere at det er en 

helhetsvurdering og et 

breddekrav. 

● Faglærer skal nevne alle 

hovedområdene i faget. 

● Er beskrivelsen av elevens 

kompetanse konkret? Det skal være 

fokus på hva eleven kan. 

● Er den konkrete beskrivelsen av 

elevens kompetanse relatert til 

læreplanens kompetansemål? 

● Det skal ikke være trukket inn 

utenforliggende hensyn.   

● Er kjennetegn på måloppnåelse 

blitt gjort kjent for eleven?  

● Har eleven hatt mulighet til å 

forbedre seg i faget? Faglærer skal 

si noe om underveisvurdering og 

halvårsvurdering.  

● Overordnet: Har faglærer vurdert 

eleven etter forskriften? 

● Er vurderingsgrunnlaget bredt 

nok? Faglærer skal nevne alle 

hovedområdene i faget. Dersom 

kun noen kompetansemål nevnes 

under hovedområdene, kan FM-B 

bli i tvil om det er foretatt et utvalg 

kompetansemål.  

● Har skolen vurdert eleven etter 

kompetansemålene i læreplanen? 

Det skal være en samlet vurdering 

av elevens kompetanse ut i fra 

kompetansemålene. Faglærer bør 

presisere at det er den samlede 

kompetansen som ligger til grunn 

for vurderingen. 

● Er beskrivelsen av elevens 

kompetanse konkret?  

● Faglærer må si noe om hvordan 

eleven møter vurderingskriterier: 

B2: Noen ganger er det 

ramset opp kriterier, men 

ikke hvordan eleven møter 

kriteriene. Det holder ikke. 

● Det skal ikke være trukket inn 

utenforliggende hensyn inn i 

vurderingsgrunnlaget. 

● FM-B ønsker at faglærer sier noe 

om underveisvurdering, men kan 

ikke kreve det: 

B1: Vi ønsker jo at de skal 

si litt om det 

[underveisvurdering] også, 

selvfølgelig, men vi kan ikke 

forvente og forlange at de 

skal gjøre det. 

● Overordnet: Har faglærer 

vurdert eleven etter forskriften? 

● Er vurderingsgrunnlaget bredt 

nok? Det skal være et bredt 

vurderingsgrunnlag, og det er 

læreplanen for faget som skal være 

vurderingsgrunnlaget for 

standpunktkarakteren. 

● Alle hovedområdene i faget skal 

være dekket i faglærers 

begrunnelse. Dersom for eksempel 

ett hovedområde mangler, blir 

karakteren opphevet selv om 

resten av begrunnelsen er bra.  

● Er beskrivelsen av elevens 

kompetanse konkret? Faglærer 

skal redegjøre for faktiske forhold, 

og her krever FM-C konkrete 

beskrivelser av elevens 

kompetanse.  

C2: Det holder ikke å si at 

«på dette området har 

eleven middels 

kompetanse» eller «på 

dette området er eleven 

vurdert til karakteren 4». 

For det er konklusjoner, og 

ikke kompetanse-

beskrivelser. 

● Faglærer må konkretisere 

elevens kompetanse ut over 

begrepene høy, middels og lav. 

Faglærer skal vurdere eleven på en 

skala fra 1-6. 

● Er den konkrete beskrivelsen av 

elevens kompetanse relatert til 

læreplanens kompetansemål?  

● Det skal ikke være trukket inn 

utenforliggende hensyn.  
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Informanter forteller at noen saker er relativt enkle å behandle, mens andre saker er litt vriene 

og må kanskje «modnes litt» for å så løse seg senere. Flere skjønnsmessige vurderinger kan 

oppleves som utfordrende i klagebehandlingen. Det kan være en utfordring for klageinstansen 

å finne igjen kompetansemålene i faglærers begrunnelse dersom kompetansemålene er splittet 

opp i mindre deler. Videre kan det være krevende å vurdere hva som er tilstrekkelig i skolens 

omtale av underveisvurdering. En annen informant sier det er et vanskelig spørsmål hvor bred 

og hvor konkret FM skal kreve at begrunnelsen skal være. Faglærer er pliktig til å gi 

opplæring i alle kompetansemål, men klageinstansen kan ikke kreve en lang avhandling om 

elevens kompetanse. Informant C2 sier at det kan være bedre med en prosatekst enn at 

faglærer lister opp hvert eneste kompetansemål for å beskrive elevens kompetanse, men FM 

må vurdere saken ut i fra hva som er overkommelig for faglærer: 

C2: Hvis du skal vise både bredden her og dette [å være konkret], og ikke skrive åtte sider, så 

skal du skrive godt og veldig elegant. Jeg har sett begrunnelser hvor man har skrevet 

prosatekster under hvert hovedområde og flettet inn kompetansemålene i teksten. Det flyter på 

en annen måte, og du får et bilde av eleven som du opplever som troverdig. […] For de aller 

fleste vil det være så tidkrevende å skrive et sånt dokument, at det blir helt urimelig å kreve. 

Informantene hos FM-C forteller at de er opptatt av å skape likhet i saksbehandlingen. FM-C 

kan oppleve begrunnelser fra faglærer som egentlig er bra, men som kanskje mangler noe (for 

eksempel ett av hovedområdene) som fører til at karakteren blir opphevet: 

C2: For å få det forutsigbart så er vi veldig opptatt av å gjøre det likt. Også sitter vi hvert 

eneste år med begrunnelser hvor vi ser at «dette er jo en engasjert og flink lærer som har 

skrevet masse bra, men det [begrunnelsen] mangler det og det.» […] Her har du en nydelig 

begrunnelse, det er skrevet så konkret og så bra. Og så har de altså ikke sagt noe om friluftsliv, 

fordi det står bare at det var på 9. trinn. «Sorry», sier vi da, selv om dette er perfekt, perfekt. 

Jeg ser jo at vi noen ganger er litt urimelig firkanta, men vi har valgt det for å få lik praksis. 

4.3.4 FMs veiledningshefter 

Alle FM i min undersøkelse har utviklet veiledningshefter for klage på standpunktkarakterer. 

Informanter forteller at veiledningsheftet er ment som en hjelp til lærer og rektor. Heftene 

ligger på FMs hjemmesider og skal formidle hva klageinstansen vektlegger i 

klagebehandlingen (FMs kriterier). Veiledningsheftet skal synliggjøre hva FM krever og 

hvordan skolen skal vise hvilket vurderingsgrunnlag de har. En informant forteller: 
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Skolen har jo fått veiledningsheftet, det er ment som en hjelp til dem, at de da kan ha en 

oppskrift på «dette, dette og dette må vi ha med oss» for at fylkesmannen skal være fornøyd 

[latter]. Nei, men for at det skal … ikke for at det skal tilfredsstille oss, men for at regelverket, 

at de skal forholde seg til regelverket, tenker jeg. 

Hvis ikke skolen bruker informasjonen som de har fått i heftene, kan det få konsekvenser. En 

informant forteller: 

Så vi har jo opplyst skolen om hva vi skal ha inn. Men når de leverer så dårlig, så får de jo 

«svi» for det. Og det har vi jo også opplyst her, i denne som vi har sendt ut [informanten løfter 

opp FMs veiledningshefte] for å prøve å få skolene til å skjønne at… at det er en del som 

kreves ved klagebehandling, hvis det [standpunktkarakteren] ikke skal bli opphevet.  

Jeg anser veiledningsheftene som en skriftliggjøring av FMs forståelse av regelverket og 

forskriften. Heftene hos de tre FM i min undersøkelse har noe ulik uforming og ulikt innhold, 

men jeg finner også likheter i heftene på tvers av FM. Alle veiledningsheftene er skrevet på et 

oppsummerende vis med henvisninger til hjemler i lov og forskrift. Heftene inneholder 

sammendrag av gjeldende regelverk for standpunktkarakterer og klage på 

standpunktkarakterer, med blant annet opplysninger om elevenes rettigheter og en presisering 

av at FM skal vurdere om gjeldende regler for karakterfastsetting er fulgt.  

Videre kan heftene forstås som en tydeliggjøring av hva FM forventer av skolen i 

klagebehandlingen. Heftene beskriver hva slags dokumentasjon FM skal ha fra skolen, og 

tydeliggjør krav til faglærers redegjørelse. Det er imidlertid noen forskjeller på tvers av de tre 

FM når det gjelder hvor spesifikt og utfyllende det beskrives hva faglærers redegjørelse skal 

inneholde; noen hefter har mer omfattende «punktlister» enn andre. 

4.3.5 Faglærers redegjørelse: et avgjørende dokument 

Som nevnt tidligere omfatter dokumentasjon fra skolen selve klagen på standpunktkarakteren, 

uttalelse fra rektor og faglærers redegjørelse. Ved behandling av en klagesak, leser 

informanter hos alle FM selve klagen fra eleven eller foreldre/foresatte. Det kan være forhold 

i klagen som FM må se om faglærer har svart på, men vanligvis vektlegges i liten grad selve 

klagen i klagebehandlingen. En informant begrunner dette med at det ikke må bli slik at 

skriveføre elever har større sjanse til å få standpunktkarakteren opphevet. Uansett hva eleven 

klager på, foretar FM en helhetlig vurdering om hvorvidt skolen har fulgt forskriften. 
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Heller ikke rektors uttalelse vektlegges særlig i klagebehandlingen. Informanter hos alle tre 

FM ser på faglærers redegjørelse som et «hoveddokument» i klagebehandlingen, da dette 

dokumentet er avgjørende for oppheving eller ikke medhold: 

A1: Så da kommer vi jo til redegjørelsen fra faglærer. Det er den som egentlig bestemmer 

oppheving eller ikke; det er hva faglæreren skriver. 

Mine informanter forteller at det er helt avgjørende at faglærer gir en god begrunnelse. Dette 

er interessant fordi det er i dette dokumentet FM ofte finner mangler. Det oppleves som en 

utfordring for FM å få faglærere til å skrive en god redegjørelse: 

B2: Faglærers beretning er veldig avgjørende. Og… den er ofte mangelfull, rett og slett. Det er 

der det svikter mye. 

C1: Det som står igjen da er hvordan de klarer å knekke koden på hvordan skrive en god 

begrunnelse, hvordan faglærer gjør det. […] Det vi driver og strever med er egentlig faglærers 

evne til å gi en begrunnelse. 

En informant forteller at det kanskje ikke alltid er lett for faglærer å finne det nyanserte 

språket til å beskrive kompetanse. I mange tilfeller opplever FM at faglærer ikke er god nok 

til å formulere seg på en måte som tydeliggjør at forskriften er blitt fulgt. Skolen må forklare 

hvordan de har vurdert eleven i tråd med forskriften, og bare ikke skrive at de har gjort det. 

En vanlig grunn til oppheving av standpunktkarakter er at klageinstansen finner mangler i 

faglærers begrunnelse. Flere informanter understreker at faglærer kan ha gjort mye riktig i 

undervisningen og karakteren som er satt godt kan være riktig; men standpunktkarakteren blir 

fort opphevet dersom faglærer ikke forklarer godt nok til FM hvordan forskriften er blitt fulgt. 

4.3.6 FMs betraktninger om skolens praksis 

Hva er informantenes betraktninger om skolens vurderingspraksis og forvaltningspraksis, slik 

det fremkommer gjennom deres arbeid med klagesakene? Det er få som klager i forhold til 

totalt antall standpunktkarakterer som settes hvert år. Basert på de få klagesakene er det 

vanskelig å vite om det er en mangelfull vurderingspraksis generelt i skolene: 

B2: Dette er så få eksempler. Hvis alle gjorde akkurat som på de få eksemplene vi har, så ville 

det ikke vært så veldig imponerende, når du ser hvor stor andel opphevet vi gir. Men jeg tror 

ikke det er representativt. […] Vi [må] huske alle de som ikke har klaget, og som stort sett er 

fornøyde, og der vi må håpe at alt er vel og bra. 
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FM kan få et innblikk i en avgrenset del av skolens praksis gjennom klagesakene. Som 

tidligere nevnt kan det foreligge tilfeller der FM ser at skolen mest sannsynlig har en god nok 

vurderingspraksis, men at dette ikke kommer godt nok frem i faglærers redegjørelse. Faglærer 

har kanskje ikke «knekt koden» om å skrive en begrunnelse på en måte som tydeliggjør at 

skolen har fulgt forskriften. Som følge av dette kan det reises tvil om forskriften er fulgt, og 

saken sendes tilbake til skolen for ny vurdering og nytt vedtak. 

Videre kan det foreligge klagesaker der FM finner at skolen har hatt svak eller mangelfull 

vurderingspraksis, for eksempel at det er trukket inn utenforliggende hensyn i 

vurderingsgrunnlaget for karakteren. FM finner brudd på forskriften eller at det kan reises tvil 

om forskriften er fulgt, og saken sendes tilbake til skolen for ny vurdering og nytt vedtak.  

Det kan også foreligge klagesaker der FM ser at skolen har en god nok vurderingspraksis, og 

begrunnelsen fra faglærer er skrevet på en måte som tydeliggjør ovenfor FM at skolen har 

fulgt forskriften. Saken får ikke medhold, og standpunktkarakteren opprettholdes. 

I min undersøkelse finner jeg altså at selv om en standpunktkarakter oppheves, innebærer ikke 

dette nødvendigvis at skolen i alle tilfeller hatt en svak eller mangelfull vurderingspraksis. Det 

kan være tilfeller der det er mangler i faglærers redegjørelse (rapporteringen) og ikke selve 

vurderingspraksisen i skolen som fører til at karakteren blir opphevet, fordi den mangelfulle 

rapporteringen kan reise tvil om hvorvidt forskriften er blitt fulgt. 

FM forventer at skolen leser tilbakemeldingene i FMs vedtak, og ved opphevingsvedtak 

ønsker FM at skolen vurderer hva de skal endre på. Ved tilfeller der skolen ikke kan vise til 

god nok praksis, sender FM-A veiledningsheftet sammen med sitt opphevingsvedtak, med 

ønske om å se en forbedring i skolens praksis ved skolens nye vurdering og vedtak. 

A2: Vi skriver jo vedtakene nesten som en form for veiledning, for vi skriver hva er kravene. 

Også er vi veldig tydelige på hva lærerne ikke har klart å vise oss. Også legger vi som sagt 

med dette her [informanten tar opp FMs veiledningshefte] til de som ikke har gjort det bra 

nok, og håper at de lærer noe. […] 

Selv om informantene er meget tydelige på at de kun skal vurdere om reglene er fulgt, 

forteller flere at de ofte tror faglærer har satt er en riktig standpunkkarakter, men at karakteren 

er for svakt begrunnet og dermed blir opphevet. Det er derfor uheldig med tilfeller der skolen 

«bare setter opp» elevens karakter etter klageinstansens opphevingsvedtak: 
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A2: Jeg tror ofte at det er riktig karakter som er gitt, men det er litt dårlig begrunnet. Så ser jeg 

at utrolig mange får omgjort karakteren bare fordi de har fått opphevet karakteren hos oss. 

B2: Det kan være stor sannsynlighet for at det er riktig karakter, bare at de ikke har klart å få 

frem hvorfor den karakteren er riktig. 

Noen informanter undrer seg om tilfeller der karakteren «bare settes opp» beror på en 

misforståelse om hva FMs opphevingsvedtak innebærer. FM forsøker å formidle til skolen at 

de skal foreta en ny vurdering, men at skolen kan komme frem til samme karakter dersom det 

blir utfallet av den nye vurderingen.  Det hender at klageinstansen ser tilfeller der skolens nye 

begrunnelse er identisk med den opprinnelige begrunnelsen som førte til oppheving: 

B1: «Standpunktkarakteren for [elev] endres fra fire til fem». Så bare setter de den opp. Vi tror 

ikke de har gjort noen ny vurdering. 

Noen informanter lurer på om det kan oppleves som enklere og tidsbesparende for faglærer og 

rektor å sette opp standpunktkarakteren.  Det er vanskelig å vite om skolen ikke forstår, eller 

om de ikke tar seg tid til å skrive en reell ny begrunnelse. Det finnes tilfeller der skolen har 

gjort et grundigere arbeid og skriver en reell ny begrunnelse, men mine informanter opplever 

ofte en mer lettvint variant: 

C1: Det kan være at rektor skriver at «etter en ny vurdering sammen med faglærer finner vi at 

karakteren vil bli stående», punktum. Men det er ingen ny begrunnelse for eleven. 

Informantene mine er tydelige på at enten karakteren blir opprettholdt eller ikke, så skal 

skolens nye begrunnelse rette opp i de manglene som klageinstansen har påpekt i sitt 

opphevingsvedtak. 

Flere informanter forteller at satsingen Vurdering for læring (VFL) har hatt stor betydning for 

vurderingsarbeidet i skolen. Flere er overbevist om at nedgangen i antall klager på 

standpunktkarakterer har å gjøre med bedre vurderingspraksis i skolen, fordi bedre 

underveisvurdering har bidratt til at elever er mer forberedte på standpunktkarakteren de får. 

Samtidig er en informant overrasket over at noen skoler som har deltatt i VFL tilsynelatende 

ikke klarer å trekke inn det de har lært om vurdering når de skal begrunne karakteren: 

B1: Jeg tror mange har lært veldig mye på det feltet, på vurdering. Men når vi leser klager på 

standpunktkarakterer, så kan det være vanskelig å se at de vurderer i tråd med forskriften. 
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Informanter finner mangler i noen læreres læreplanforståelse, for eksempel ved at det trekkes 

inn utenforliggende hensyn inn i vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren. Flere tror 

det er en utfordring for skolen å kunne regelverket godt nok, og mener at på dette området 

svikter lærerutdanningen. Lærere må ha en grunnleggende forståelse for regelverket samtidig 

som de er pedagoger og skal drive med fag: 

C1: Jussen i skolen kommer du ikke utenom. Selv om lærere ikke er jurister, så kommer du 

ikke utenom at juss er en del av læreryrket. Vurderingsforskriften og læreplanen; de må leses 

sammen. 

4.3.7 Rektor/skoleleder sitt ansvar  

Et interessant funn i undersøkelsen er at informanter hos alle tre FM understreker betydningen 

av rektors /skoleleders ansvar og rolle i klagesakene. De mener at vedkommende bør stoppe 

svake begrunnelser fra faglærere og kvalitetssikre det som sendes inn til FM: 

A1: Det kan komme elendige ting fra skoler, og det er tross alt rektor som sender det til oss. 

Så man kan jo mange ganger lure på; har rektor i det hele tatt lest igjennom redegjørelsen fra 

læreren? […] Også forventer vi at rektor tar tak i arbeidet, han bør stoppe ting når han ser at 

kvaliteten er for dårlig. 

B1: Rektor må da kunne … at han tør å være litt tydeligere ovenfor sine faglærere. Det er jo 

han som er sjefen på skolen, så han kan stoppe dette og si at «dette er ikke godt nok, denne 

begrunnelsen holder ikke mål». 

C1: Rektor bør som skoleleder kvalitetssikre det sine ansatte gjør. Og da må skolelederen 

stoppe og si at «Du, denne begrunnelse, den må vi sette oss ned og se på sammen, den holder 

ikke». 

Flere informanter sier at rektorrollen kan være utfordrende, og at de forstår at det kan være 

vanskelig for rektor å konfrontere faglærer ved en svak redegjørelse. Allikevel understrekes 

det at rektor bør kvalitetssikre det sine ansatte gjør. Flere mener dessuten at rektor bør ta tak i 

vurderingsarbeidet på skolen. En informant forteller at FM kan se av klagesakene at det går 

bedre når rektor har fokus på vurderingsarbeidet i skolen og stiller krav til faglærer. FM 

forventer at rektor leser tilbakemeldingene i FMs vedtak og tar det opp med sine lærere; både 

når det er noe som må forbedres, og hvis klagen ikke fikk medhold og skolens praksis ble 

vurdert til å være bra nok. 
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Oppsummert forteller informantene om to hovedutfordringer ved rektorers/skolelederes 

forvaltningspraksis i klagesakene: 1) At rektor/skoleleder slipper gjennom svake begrunnelser 

fra faglærer, og 2) At skolen etter opphevingsvedtak foretar en ny endelig vurdering og 

vedtak som fortsatt er mangelfull, eller at skolen ikke foretar en reell ny vurdering. 

4.4 Hvordan håndterer FM utfordringer knyttet til 

skolens vurderingspraksis? 

I undersøkelsen finner jeg både muligheter og begrensninger som FM forholder seg til i 

klagearbeidet. I dette delkapittelet skal jeg se nærmere på hvordan FM håndterer utfordringer 

knyttet til skolens praksis. Oversikten nedenfor (se tabell 5) viser at de tre FM iverksetter 

tiltak i forkant av, under og etter klagearbeidet, for å bedre skolens praksis. Data peker i 

retning av at FM ikke bare etterser skolens praksis, men også opererer som en utviklingsaktør 

i utdanningssystemet. 

Tabell 5 FMs tiltak og virksomhet for å bedre skolens praksis 

Før klagebehandling Ved klagebehandling Etter klagebehandling 

● Veiledningsarbeid rettet mot 

skolen 

● Møter med rektorer/ 

skoleledere, kommuner 

● Sende ut / opplyse skolen 

om FMs veiledningshefte 

●FM ønsker at skolene kan lære 

noe av FMs vedtak 

● Informanter hos en FM forteller 

at ved oppheving sender de FMs 

veiledningshefte sammen med 

FMs opphevingsvedtak 

● Kommunen (skoleeier) blir 

alltid orientert ved alvorlige 

tilfeller 

● Veiledningsarbeid rettet mot 

skolen 

● Møter med rektorer/ skoleledere, 

kommuner 

● Kommunen (skoleeier) blir alltid 

orientert ved alvorlige tilfeller 

● Klagearbeidet kan gi informasjon 

for risikovurdering i lys av FMs 

tilsynsmandat 

4.4.1 Skolens forståelse av vurderingsforskriften 

En informant hos FM-C sier at klagearbeidet ser ut til å ha konsekvenser for skolens 

forståelse av vurderingsforskriften. Informanten mener at skolen opplever at FM etterprøver 

skolens vurderingspraksis, selv om FM kun vurderer en avgrenset del om 

standpunktkarakterer. Informanten understreker viktigheten av en sammenheng mellom det 

Udir formidler til skolen, og det FM som klageinstans etterprøver. 
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4.4.2 Utfordringer å formidle 

Informanter i undersøkelsen forteller at det er viktig at skolen er kjent med hvilke kriterier 

FM har. FM ønsker å nå ut til lærerne fordi deres begrunnelse er avgjørende i 

klagebehandlingen (se del 4.3.5). Det er imidlertid en stor utfordring for FM å nå ut til den 

enkelte lærer, hovedsakelig fordi FM opplever at de befinner seg et godt stykke unna 

skolenivå. FM kommuniserer med kommuner og rektorer som kan videreformidle budskapet 

til sine lærere, men FM opplever at deler av budskapet kan forsvinne: 

B1: Vi treffer jo ikke lærerne, men vi treffer rektorene og prøver å formidle til dem, sånn at de 

kan forklare lærerne hva vi mener for noe. […] Det er en utfordring for oss å få kommunisert 

til den enkelte læreren at «det er sånn vi tenker det skal være». De må jo skrive en begrunnelse 

slik at vi kan forstå at de jobber i takt med læreplanen. 

C1: Det er nok den kommunikasjonen jeg ser på som vanskelig; å nå fram med budskapet. 

Innholdet i hva vi krever og legger lista, hvordan skal vi få kommunisert det til den enkelte 

lærer? Det er en kjempeutfordring. Som jeg sier, vi kommuniserer det i skriv, vi legger det ut, 

vi snakker med skolesjefer, i beste fall rektorer som vi har gjort. Men hvordan når det ned til 

den enkelte lærer? 

4.4.3 Veiledningsarbeid og møter 

Informanter hos alle tre FM arbeider med veiledning ovenfor skolene. De reiser til kommuner 

og deltar på samlinger med rektorer og skoleledere. Noen informanter bruker anonymiserte 

eksempler på klagesaker når de veileder, for å illustrere hva FM anser som bra eller 

mangelfullt i klagesaker. En informant hos FM-C forteller at de forklarer til skolen hva de 

legger vekt på og hva de krever, i lys av bestemmelser i lovverket. På møtene har FM-C 

gjerne med sitt veiledningshefte som en kortversjon av det de formidler til skolen. 

4.4.4 Opptak til videregående skole 

Informanter hos alle tre FM forteller at det er utfordrende å få klagearbeidet til å ha 

innvirkning på elevens nye karaktersnitt for opptak til vgs. En informant forteller at 

klagearbeidet har liten eller ingen praktisk betydning for opptaket, og at det fungerer mer som 

en «oppreisning» til eleven. Det er i hovedsak tidspunktet på året gjør at klagearbeidet 

sjeldent får konsekvenser for opptak. Det kan være at skolen sender inn klagesakene sent til 

FM, for eksempel at skolen har samlet opp klagesakene og sender det inn til FM rett før 
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sommerferien. Ved opphevingsvedtak er det ofte en utfordring at skolen bruker lang tid på å 

skrive ny vurdering og nytt vedtak. Faglærer må være tilbake fra ferie for å skrive ny 

begrunnelse. I praksis vil eleven dermed som oftest ikke få en ny standpunktkarakter før etter 

sommerferien, og da for sent til at et eventuelt nytt karaktersnitt får innvirkning på opptaket.  

I tillegg har FM begrenset med ressurser og ansatte som arbeider med klagene. Det er ofte 

mange klagesaker skal behandles i en viss tidsperiode, og dette kan også bidra til å gjøre det 

vanskelig å rekke over alle klagesakene før opptak. 

4.4.5 Forbedre skolens praksis 

Det er vanskelig å få klagearbeidet til å få betydning for elevens opptak til vgs (se del 4.4.4). 

Ettersom klagesakene på standpunkt er ressurskrevende for FM, er mine informanter tydelige 

på at klagearbeidet må ha noe betydning. Flere ønsker at klagesakene løftes opp til noe mer 

enn en enkeltsak, og at skolen bruker klagesakene for å videreutvikle sin praksis: 

A1: Vi prøver å få til at de bruker det her til litt mer enn bare en enkeltbehandling. 

C1: Og det er også en utfordring å få hevet blikket over at det er noe mer, at man kan løfte seg 

over det litt, og tenke at … kan du bruke dette til noe positivt? Kan du bruke dette til […] å få 

en bedre vurderingsform? Det må brukes til noe mer enn bare til en enkeltsak. Du må se litt 

større på det. 

Ved oppheving av en standpunktkarakter forventer FM at skolen gjør en ny vurdering som er 

i tråd med forskriften. FM opplever det som positivt dersom de ser bedring i skolens praksis. 

Flere informanter forteller at deres arbeid ikke føles særlig nyttig dersom skolen ikke 

forbedrer sin praksis i tråd med det FM skriver i sitt vedtak. Informantene kan da oppleve at 

de bruker mye ressurser på arbeid som kan ha liten praktisk betydning. 

4.4.6 FMs mandat og skoleeiers ansvar 

FM vet generelt lite om hva som skjer etter deres klagebehandling og vedtak. Ved oppheving 

av standpunktkarakter, ber alle FM om å få tilsendt skolens nye vurdering og vedtak. Men det 

er ikke alltid FM får dette tilsendt fra skolene, og FM har begrensede ressurser til å purre og 

følge opp skolene. Det oppleves som vanskelig å sikre at eleven får en vurdering i tråd med 

forskriften selv om det er et klagesystem: 
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A2: Et annet problem er vår myndighet. Vi bare skriver hva som er fulgt eller ikke, også 

slipper vi det fra oss, og så er det samme lærer og rektor som skal gjøre en ny vurdering. […] 

Vi har ingen kontroll over, ingen myndighet over, den avgjørelsen som blir gjort etter saken 

har vært hos oss. Vi vet egentlig ikke om riktig vurdering blir gjort til syvende og sist, selv om 

det er et klagesystem.  

Som klageinstans har FM et mandat «inn» i skolen, men FM har ingen instruksjonsmyndighet 

ovenfor skolen. Når klagesaken er ferdig behandlet er saken juridisk sett ute av FMs hender. 

Det er dermed noe begrenset hva FM kan gjøre for å følge opp saken videre. Det er skoleeier 

(kommunen) som har ansvaret for kvaliteten i opplæringen, og derfor er en del av FMs 

oppfølgingsarbeid å orientere kommunen for at de kan følge opp skolen ved behov: 

B2: Det er jo kommunen som skal passe på at skolene ordner opp i dette her [latter].  

C2: Når vi er klageinstans eller tilsynsmyndighet så har vi et mandat inn, men ellers kan ikke 

vi ringe til rektor og si «Hallo, du, dette går ikke altså». Det er det skoleeier som skal gjøre. 

Ved klage på standpunktkarakterer er kommunen «koblet fra» klagebehandlingen fordi saken 

går direkte fra skolenivå til FM. Derfor orienteres kommunen stort sett ved at FM sender kopi 

av sine vedtak: 

B1: Vi har sett at kommune- skoleeier- leddet blir mer orientert når vi sender kopi til dem, så 

ser de hva som skjer, og på hvilket grunnlag saken blir sendt tilbake [til skolen].  

Det hender også at FM sender kopi av skolens nye begrunnelser og vedtak: 

C1: Ved skrekkeksempler på nye begrunnelser som er svært dårlige og som vi helst ikke vil 

se, da sender vi kopi av til skoleeier slik at skoleeier skal bli informert om dette. 

En FM forteller at de sender kommunene en oversikt over klager når FM er ferdig med 

klagebehandlingen for året. Kommunene får dermed et redskap de kan bruke for oppfølging; 

de kan kontakte skolen for å sette seg inn i saken og følge med på skolens utvikling. 

4.4.7 Klagesakene og valg av tilsynsobjekter  

Informanter opplever klagesakene som nyttig informasjon som kan ha innvirkning på FMs 

valg av tilsynsobjekter: 
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A1: Vi burde kanskje ha tatt mer tak, men samtidig er det skoleeier sin plikt å ta tak i det. Vi 

har lite kontakt med enkeltskolene, det blir jo med eieren. Så vi sender jo kopier til eieren og 

håper at de tar tak i ting. […] Men det vi gjør da, er at vi har en sånn tilsynsovervåking. Så vi 

skriver inn der. Når vi velger tilsynsobjekter, så er det dette [klagesakene] absolutt med i 

valgene. 

Informanter forteller at FM holder oversikt over klagesakene i et internt dokument som 

brukes for tilsynsvirksomhet. Her blir blant annet alvorlige tilfeller notert. Dersom FM har 

opphevet standpunktkarakteren i en sak, kan de notere om skolen har gjort en bedre vurdering 

eller ikke. Hvis den nye begrunnelsen er svak eller skolen ikke har gjort en ny vurdering, er 

dette noe en informant sier at «de blir litt sånn misfornøyde med»: 

A2: Vi vet at en skole forbedret seg der, og at en annen skole er dårlige på det, det er noe vi 

noterer oss. Det er stor sjanse for at de blir plukket ut i et nytt tilsyn. 

En informant hos en annen FM forteller at det ikke er så ofte de har «gjengangere» med 

mangelfull praksis, men dersom det forekommer så er det interessant med tanke på tilsyn: 

C1: […] da er det interessant for eksempel med tanke på når du skal velge ut en kommune 

eller en skole i et tilsyn som har med vurdering å gjøre. «Hvordan er vurderingspraksisen på 

denne skolen? Vi synes at vi nå år etter år har sett mangler». Det kan være en risikofaktor å ta 

med når vi skal velge ut hvilke skoler å ha tilsyn på. 

4.5 Oppsummering 

Regelverk 

Regler for standpunktkarakterer og klager på standpunktkarakterer er å finne i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 3 og kapittel 5. Standpunktkarakterer er sluttvurdering og skal være 

et uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd i lys av kompetansemålene i læreplanen 

for faget (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-17). Standpunktkarakterer skal baseres på et 

bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget (§ 3-18). 

FM er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. Ved klage på 

standpunktkarakter skal klageinstansen kun vurdere om gjeldende regler om 

karakterfastsetting er fulgt (§ 5-12). Hvis klageinstansen finner klagen rettkommen, skal 

klageinstansen presisere hvilke regler de mener er brutt eller det kan reises tvil om er brutt, og 
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sende saken tilbake til skolen. Deretter skal rektor og faglærer gjennomføre en ny vurdering, 

og så skal rektor sette endelig karakter. Det kan ikke klages på det nye vedtaket. Hvis 

klageinstansen derimot finner at klageren ikke får medhold, blir standpunktkarakteren 

stående, og avgjørelsen er endelig. 

Klagebehandling 

I mine data finner jeg at alle tre FM har møter internt om klagebehandlingen; har møter i 

regionale samarbeid om klagebehandlingen; har utarbeidet veiledningshefter; har maler for 

klagebehandling/svarbrev; og ber om å få tilsendt den nye vurderingen og vedtaket fra skolen 

dersom FM har opphevet standpunktkarakteren. 

FM-A og FM-B har tatt i bruk elektronisk innleveringsskjema for klagene, og dette har lettet 

saksbehandlingen og gjort det enklere å få inn korrekt dokumentasjon. Hos FM-C er dette 

foreløpig ikke tatt i bruk, da klagesakene sendes i posten og skannes inn i FMs elektroniske 

arkiv. Informantene sier det er kun et tidsspørsmål om når de tester elektronisk innlevering.  

FM-A sender alltid kopi av svarbrev til kommunen ved graverende tilfeller. Ved avslag på 

klagen sendes vanligvis ikke kopi til kommunen. FM-B og FM-C har de senere årene hatt 

rutine for at de alltid sender kopi til kommunen. Alle FM samarbeider internt og de deltar i 

regionale samarbeid og nettverk som har betydning for klagearbeidet. Disse samarbeidene er 

sentrale for å utvikle vurderingskriterier som skal sikre en mest mulig lik saksbehandling og 

sikre elevenes rettssikkerhet. Det er en utfordring for alle FM å bli ferdig med 

saksbehandlingen før elevenes opptak til vgs. 

Begrunnelser og dokumentasjon 

Informanter hos FM ser på sin rolle som en forvalter av regelverket som skal bidra til å sikre 

elevenes rettssikkerhet. For å begrunne sine vurderinger og beslutninger i klagearbeidet viser 

informantene fortrinnsvis til Opplæringsloven med forskrifter, rundskriv og føringer fra Udir, 

og til en viss grad FMs egne veiledningshefter. 

Ved sammenligning finner jeg at FMs vurderingskriterier for klagesakene er relativt like på 

tvers av de regionene hvor undersøkelsen er gjennomført, men underveisvurderingen tillegges 

en til dels ulik betydning og vekt i klagebehandlingen. Alle tre FM vurderer om faglærer har 

vurdert eleven i tråd med forskriftens krav. FM vurderer om det læreren skriver er relatert til 



56 

 

hovedområdene og kompetansemålene for faget i læreplanen. FM er opptatt av at faglærers 

beskrivelse av elevens kompetanse er konkret, og at den konkrete beskrivelsen er knyttet opp 

til kompetansemålene. Vurderingsgrunnlaget skal være bredt nok og alle hovedområdene i 

faget skal være dekket. Det skal ikke være trukket inn utenforliggende hensyn inn i 

vurderingsgrunnlaget. 

Alle tre FM har utviklet veiledningshefter for klage på standpunktkarakterer. FMs 

veiledninger er noe ulike, men alle heftene inneholder henvisninger til gjeldende regelverk og 

forskrifter. I veiledningene formidler FM til skolen hva de forventer av skolen i 

klagebehandlingen, deriblant hva slags dokumentasjon skolen skal sende inn og hva faglærers 

redegjørelse skal ta for seg. Heftene varierer med hensyn til hvor spesifikt og utfyllende det 

beskrives hva faglærers redegjørelse skal inneholde. FM forventer at skolen leser 

veiledningene for å få med seg hva FM krever av skolen ved klagebehandlingen. 

Faglærers redegjørelse er et avgjørende dokument for om standpunktkarakteren oppheves 

eller ikke. Dette er interessant ettersom det som oftest er i dette dokumentet klageinstansen 

finner mangler. Det er en utfordring for FM å få faglærer til å skrive sin redegjørelse på en 

måte som tydeliggjør ovenfor klageinstansen at forskriften er blitt fulgt. En vanlig grunn til 

oppheving er at klageinstansen finner mangler i faglærers redegjørelse. Flere informanter 

antar i flere tilfeller at riktig karakter er gitt, men at den likevel blir opphevet fordi den er 

svakt begrunnet. Slike tilfeller kan karakteriseres som problematiske sider ved skolens 

rapporteringspraksis, men ikke nødvendigvis mangler i skolens vurdering av elevene som 

sådan. Det er derfor ikke ønskelig at skolen bare setter opp karakteren etter 

opphevingsvedtak; snarere forventer FM at skolen foretar en ny vurdering og at skolen 

begrunner karakteren på en måte som synliggjør at forskriften er blitt fulgt.  

Iblant tror informanter at skolen ikke har foretatt en reell ny vurdering etter FMs 

opphevingsvedtak. Enten skolen opprettholder karakteren eller ikke, så forventer FM at 

skolen i den nye begrunnelsen retter opp manglene som er påpekt i opphevingsvedtaket. 

Informanter hos alle tre FM understreker rektors/skoleleders rolle og ansvar i klagesakene. 

Vedkommende skal i prinsippet hindre at faglærere gir svake begrunnelser, og kvalitetssikre 

det som sendes inn til klageinstansen. FM forventer at rektor/skoleleder tar tak i 

vurderingsarbeidet på skolen og at tilbakemeldingene i FMs vedtak tas på alvor. 
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Utfordringer 

FM driver med virksomhet for å bedre skolens praksis, blant annet veiledningsarbeid og 

møter med rektorer/skoleledere og kommuner. FM informerer skolene om veiledningsheftene, 

og orienterer skoleeier om klagesakene. Det er en utfordring for FM å formidle sine kriterier 

til lærere. FM kommuniserer med rektorer og skoleledere, og ønsker at de videreformidler 

budskapet til sine lærere. Spørsmålet er imidlertid hvordan FMs budskap når frem til den 

enkelte lærer. 

Det er vanskelig å få klagearbeidet til å ha praktisk betydning for elevenes opptak til vgs. 

Tidspunktet på året gjør at ved opphevingsvedtak får elevene vanligvis ikke ny 

standpunktkarakter før etter sommerferien, og da for sent til opptaket. Klagearbeidet er 

ressurskrevende arbeid for FM, og ettersom det sjeldent får betydning for elevenes opptak, 

ønsker FM at arbeidet i det minste får betydning ved at skolen bruker klagesakene for å 

videreutvikle sin praksis. 

Selv om det er etablert et klagesystem er det vanskelig å sikre at skolen til syvende og sist 

gjør en vurdering som er i tråd med forskriften. Dette skyldes i hovedsak at FM ikke har 

myndighet til å etterse eller overprøve skolens nye vedtak. Ettersom kvaliteten når det gjelder 

vurderingsarbeidet er skoleeiers ansvar, orienterer FM skoleeier om alvorlige tilfeller av svikt 

i skolens praksis slik at skoleeier kan følge opp den aktuelle skolen. 

Selv om det er noe begrenset hva FM kan gjøre som klageinstans av oppfølgingsarbeid i 

enkeltsaker, så har FM muligheter til å følge opp i lys av sitt tilsynsmandat. Informasjon fra 

klagearbeidet vil kunne inngå i FMs risikovurdering og dermed valg av tilsynsobjekter. 

Klagesakene kan således bidra med verdifull informasjon og derigjennom ansvarliggjøre 

skolene, selv om det gjennom klagearbeidet er vanskelig å konkludere generelt om 

vurderingspraksis ute i skolen. 
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5 Analyse og drøfting 

Hensikten med denne masteroppgaven er å gjøre rede for FMs arbeid med klager på 

standpunktkarakterer, og analysere hvordan klagearbeidet organiseres gjennom bruk av 

styringsverktøy og reguleringsformer. I det følgende skal jeg se de empiriske kapitlene i 

sammenheng og anvende teori for å analysere og drøfte FMs praksis, for å utvikle ny innsikt. 

5.1 Styringsverktøy og reguleringsmodeller i 

klagearbeidet 

Jeg har med henvisning til Lundgren (1990) trukket frem ulike styringsredskaper satt i 

system: regelverk, økonomiske midler, læreplaner/lærebøker og evalueringer. I min studie har 

jeg sett på hvilke av disse som vies oppmerksomhet og hvordan de brukes i organiseringen av 

klagearbeidet, med fokus på FM slik de forholder seg til regelverket, skolen og skoleeiere. 

Jeg finner at regelverk og nasjonale føringer står sentralt i klagearbeidet. Videre har 

læreplanen en viktig rolle: FM vurderer faglærers redegjørelse opp mot læreplanen, i tillegg 

til at faglærers autonomi legitimeres innenfor rammene av læreplanverket. Av evalueringer 

som styringsmiddel finner jeg at FM evaluerer skolens praksis i de enkelte klagesakene, 

deriblant skolens vurderingsgrunnlag og selve dokumentasjonsgrunnlaget. Det viser seg at 

tilbakemeldinger og forventninger spiller en sentral rolle i arbeidet. Når det gjelder 

økonomiske styringsmidler, finner jeg at FM bruker mye ressurser på klagearbeidet og at de 

har begrensede ressurser til å følge opp skoler. Men FM bruker verken økonomiske 

sanksjoner eller insentivmidler, som tilsier at vi ikke har å gjøre med prinsipper som er 

typiske for en kvasimarkedsmodell (Maroy, 2009a; 2009b). 

For å analysere reguleringsformer i klagearbeidet, har jeg vist til Maroy (2009a, 2009b) som 

skiller mellom den byråkratisk-profesjonelle modellen og postbyråkratiske evaluerende stat 

modellen som to aktuelle idealtyper. Maroy påpeker at den byråkratisk-profesjonelle 

modellen fortsatt vil være tilstede i dagens forvaltningspraksis, men i varierende grad som 

følge av hybridiseringer og lokale tilpasninger hvor blant annet bruk av styringsverktøy spiller 

inn. Jeg vil i det følgende se nærmere på ulike styringsverktøy som gjør seg gjeldende i 

klagearbeidet, hvilke sider ved klagearbeidet som tyder på at nasjonale myndigheter driver sin 
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virksomhet byråkratisk-profesjonelt, hva som tyder på at de operer mer som en evaluerende 

stat, og hvordan disse reguleringsmodellene eventuelt kombineres. 

5.2 Utvikling av rettslige standarder og 

vurderingskriterier 

I mine data finner jeg at FM arbeider for en mest mulig lik saksbehandling for å sikre 

elevenes rettssikkerhet. Dette sammenfaller med Kringen, Lindøe og Braut (2015) som 

skriver om at FM skal være en garantist for rettssikkerhet. Å utvikle felles vurderingskriterier 

oppleves av informantene som sentralt for å kunne sikre en mest mulig rettferdig 

klagebehandling. Dette er i tråd med Svardal (1997) sin argumentasjon om at elevenes 

rettssikkerhet ivaretas ved at like tilfeller behandles likt i forhold til kjente kriterier. 

Sivesind, Skedsmo og Hall (2016) påpeker at de fleste lover og regelverk krever fortolkning 

og skjønn for å utøves i konkret praksis. I min undersøkelse finner jeg at FM som 

klageinstans fortolker regelverket for å kunne håndheve det i praksis. Fortolkningen av 

regelverket og utviklingen av vurderingskriterier (standarder) for å vurdere klagesakene skjer 

gjennom prosesser både internt hos FM og i samspill med andre FM ved regionale samarbeid 

og nettverk. 

Vurderingskriterier for klagesakene kan anses å inngå i det Maroy (2009b) benevner som 

kognitive referanseskjemaer. Det fremgår av min analyse at de som arbeider med klagene har 

utviklet vurderingskriterier om hva de anser som gode og svake redegjørelser fra faglærer, og 

hva redegjørelsen skal inneholde. Vurderingskriteriene er til dels nedskrevet og formidlet til 

skolen i FMs veiledningshefter. FMs vurderingskriterier omhandler vurdering av om lover og 

regelverk er fulgt, og kan dermed knyttes opp mot begrep om rettslige standarder. Sivesind, 

Skedsmo og Hall (2016) argumenterer for at et viktig aspekt ved dagens styring er at lov og 

vurderingssystemer er tett koblede gjennom bruk av standarder i felles nasjonalt tilsyn. 

Forfatterne påpeker imidlertid at innholdet i slike standarder blir avklart i praksis (s. 101). 

Funn i min studie tyder på at slike koblinger også foreligger i klagearbeidet på 

standpunktkarakterer: 

Jeg finner at rettslige standarder ikke bare vektlegges i felles nasjonalt tilsyn, men også i 

tilknytning til andre forvaltningsoppgaver slik som klagesakene. Aktørene må fremforhandle 

kriterier for klagebehandlingen for standpunktkarakterer (se del 4.2.4). For å kunne håndheve 
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regelverket som klageinstans, utvikler FM standarder på hva som er godt nok og hva som ikke 

er godt nok for at en standpunktkarakter skal oppheves. Ved møter, diskusjoner og drøftinger 

internt og på tvers av FM, har klageinstansene til hensikt å komme frem til en felles forståelse 

av regelverket og kriteriene. Kravene og innholdet i rettslige standarder må spesifiseres for at 

klageinstansen kan ta utgangspunkt i disse kriteriene for å sikre mest mulig lik 

saksbehandling. Når det gjelder FMs vurderingskriterier for klagesakene, finner jeg flere 

likheter samtidig som jeg finner noen forskjeller på tvers av de tre FM, spesielt ved 

betydningen av underveisvurdering (se del 4.3.3 og tabell 4). 

5.3 Regelverk og nasjonale føringer 

Maroy (2009a, 2009b) argumenterer for at selv om offentlig forvaltning beveger seg i retning 

av et postbyråkratisk reguleringsregime, foreligger ofte et omfattende regelverk og lover som 

aktører må forholde seg til. Således kan byråkratiske elementer fortsatt være tilstede selv i et 

reguleringsregime preget av nye postbyråkratiske elementer.  

I tråd med dette finner jeg noen tradisjonelle byråkratisk-profesjonelle dimensjoner ved 

klagebehandlingen. FM viser i stor grad til regelverk og nasjonale føringer for å begrunne 

sine vurderinger og beslutninger, herunder Opplæringsloven med forskrifter, Læreplanverket, 

rundskriv og føringer fra Udir (se del 4.3.2). 

Videre er det byråkratisk-profesjonelle aspekter ved klagearbeidet at det foreligger en 

hierarkisk struktur der medarbeiderne hos FM har tildelte roller, funksjoner og oppgaver 

innenfor gitte ansvarsområder. Saksbehandlerne følger byråkratiske saksbehandlingsregler og 

tidsfrister; og de forholder seg til gjeldende lover og regelverk for klagebehandlingen. 

5.4 FMs veiledningshefter: veiledning og 

forventningsstyring 

Veiledningsheftene FM har utviklet formidler (mer eller mindre detaljert) til skolen hvilke 

vurderingskriterier FM har for klagesakene, og hvilke krav FM stiller til skolen i klagesakene. 

Heftene kan forstås som en «guiding» (veiledning) til skolene, som både har byråkratiske og 

evaluerende sider ved seg. 
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Beskrivelser av hvordan vurdering og klagebehandling skal gjøres i tråd med lover og 

regelverk (fremgangsmåte for klagebehandling), samt mer eller mindre detaljerte 

innholdsbeskrivelser til blant annet faglærers begrunnelse, illustrerer byråkratisk-profesjonelle 

kjennetegn ved veiledningsheftene. Her legger FM føringer (input) som er ment til å hjelpe 

skolen i deres vurderingsarbeid. 

Samtidig finner jeg postbyråkratiske elementer ved veiledningsheftene da forventningsstyring 

blir av betydning. FM deler sine vurderingskriterier i heftene til skolen, og sjekker etterpå om 

skolen har svart til disse forventningene / kravene (output). FM forventer at skolene leser 

veilederheftet og imøtekommer krav og kriterier som er beskrevet, for eksempel hva faglærers 

begrunnelse skal inneholde.  

Forventningselementet kommer eksempelvis til uttrykk hos FM-A, som sender 

veiledningsheftet sammen med sine opphevingsvedtak for at skolen skal forbedre sin praksis. 

Det foreligger således forventninger om at skolene skal sette seg inn i hva som kreves av dem, 

og at veiledningsheftene fra FM skal tas i bruk i en dokumentasjonspraksis som en del av 

denne orienteringen. Dette er i tråd med Andenæs og Møller (2016) som skriver at 

myndighetene forventer at de som jobber i skolen kjenner til og forstår hvordan regelverket 

regulerer skolens virksomhet. Videre kan dette forstås i lys av at aktører ikke bare skal kunne 

fortolke loven og sine plikter, men også vise at de kan lære og utvikle seg (Hopmann, 2008; 

Langfeldt, 2008). 

Spørsmålet som reiser seg er hvor obligatoriske disse veiledningsheftene i praksis er, da jeg 

finner at en standpunktkarakter kan bli opphevet dersom skolen ikke har satt seg grundig nok 

inn i hva som kreves ved klagebehandling (se del 4.3.4). Samtidig vil jeg understreke at det 

ikke er veiledningsheftet i seg selv som ligger til grunn for FMs vurderinger, men regelverket. 

I disse vurderingene blir imidlertid veiledningsheftet viktig, fordi det er her FM uttrykker sine 

vurderingskriterier og kommuniserer til skolen hvordan FM forstår regelverket anvendt i den 

konkrete situasjonen relatert til klager på standpunktkarakterer. 

5.5 Lærernes profesjonelle autonomi 

I en evaluerende stat vil det være et behov for dokumentasjon for å kunne sikre og etterprøve 

at forventninger og krav er oppfylt. Det kan dermed bli et økt dokumentasjonskrav som 

forutsetter regulering, men som ikke nødvendigvis innebærer en økt profesjonalisering. 
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Det reises et spørsmål om lærerne er myndiggjorte til å ta profesjonelle valg i en evaluerende 

stats- sammenheng. Ved behandling av klager på standpunktkarakterer skal FM vurdere om 

skolen har fulgt gjeldende lovverk, mens det faglige skjønnet (faglig vurdering av karakter) er 

innenfor lærerens myndighetsområde (se s. 35-36). Men selv om faglærere har sin 

profesjonelle autonomi i faglig vurdering, er de ikke helt fristilte i beskrivelsen av sin praksis i 

en evaluerende kontekst. Det foreligger krav til faglæreres dokumentasjonspraksis som er mer 

eller mindre detaljert formidlet skriftlig i FMs veiledningshefter. 

Konsekvenser av denne ordningen er at det stilles krav om at faglærere har en kompetanse til 

å skrive og tolke i en evaluerende kontekst. Faglærere må «knekke koden» for hvordan de kan 

skrive sine begrunnelser på en måte som tydeliggjør ovenfor klageinstansen at forskriften er 

blitt fulgt. Alle tre FM har utfordringer med å formidle til skolen hva de krever og forventer, 

da FM opplever at de befinner seg langt unna skolenivå. 

Informanter i min undersøkelse opplever at faglærer i mange tilfeller ikke er god nok til å 

formulere seg. Klageinstansen kan oppheve en standpunktkarakter som følge av at en svak 

redegjørelse fra faglærer reiser tvil om forskriften er blitt fulgt, uten at dette nødvendigvis 

betyr at vurderingspraksisen i klasserommet har vært mangelfull, eller at 

standpunktkarakteren som er blitt satt var feil. Det kan således trekkes et skille mellom hva 

som er juridisk korrekt og faglig korrekt ved skolens praksis. 

5.6 Ansvarliggjøring av skolen og rektor/skoleleder 

Accountability innebærer at noen kan stilles til ansvar, og en sikter til et samsvar mellom 

forventninger og ansvarsplassering (Møller, 2009; Langfeldt, 2008). Det dreier seg om å være 

formelt ansvarlig og kunne svare for seg i utførelsen av sine plikter (Dale og Wærness, 2006). 

I min undersøkelse finner jeg at skolen må kunne svare for sin vurderings- og 

forvaltningspraksis. FM sender alltid graverende tilfeller til kommunen (skoleeier) for å 

informere skoleeier om hvilken skole det gjelder. Dette forstår jeg som at skolen stilles til 

ansvar for sin praksis. 

Data viser en betydelig ansvarliggjøring av rektor/skoleleder i forvaltningen av klagesakene 

(se del 4.3.7). Informanter hos alle tre FM understreker vedkommendes rolle og ansvar som 

skoleleder i klagesakene. Et gjennomgående tema er at informantene mener at rektor bør 

kvalitetssikre det som sendes inn til FM, og stoppe svake begrunnelser fra faglærere. Dette 



63 

 

viser en ansvarliggjøring av rektor med hensyn til hva vedkommende tillater at blir sendt fra 

faglærer, og kan videre sees som et uttrykk for hvordan rektor stilles til ansvar for skolens 

vurderingspraksis mer generelt. FM forventer at rektor skal lede vurderingsarbeidet på skolen 

og snakke med sine lærere om vurdering. Informantene ønsker at rektor tar tak i det FM 

skriver i sine vedtak og tar det opp med sine lærere. Jeg skal i det følgende analysere og 

drøfte betydningen av tilbakemeldinger og informasjon i klagearbeidet for videreutvikling av 

skolens praksis. 

5.7 Betydningen av informasjon og tilbakemeldinger 

Simons (2014) skriver at det trengs informasjon for å kunne tilpasse skolen til fremtiden. Ved 

styring gjennom tilbakemeldinger blir informasjon strategisk viktig for å kunne forbedre 

prestasjoner. I tråd med Simons’ (2014) argumentasjon, finner jeg at tilbakemeldinger mellom 

ulike aktører (FM, skolen og skoleeier) står sentralt i klagearbeidet, med en ambisjon om å 

forbedre praksis. 

I litteraturen trekkes det frem at aktører i utdanningsfeltet møtes med forventninger om å 

kunne fortolke loven og sine plikter, samtidig som de også skal lære og utvikle seg 

(Hopmann, 2008; Langfeldt, 2008). Evalueringer handler således om å vurdere om 

forventninger og resultater er oppnådd, samtidig som aktører skal lære gjennom 

tilbakemeldinger underveis i prosessen. 

Data i min undersøkelse viser at klagesakene gir informasjon til FM om skolens praksis, selv 

om det er avgrenset til de enkelte klagetilfellene. FMs vedtak kan sees som en evaluering av 

hvorvidt skolens praksis i de enkelte sakene er i tråd med regelverket. FMs vedtak gir 

informasjon til skolene i form av en tilbakemelding om hvilke forventinger skolen har møtt 

eller ikke møtt; om skolen har fulgt forskriften. I lys av Simons’ (2014) begrep kan vi her tale 

om en «feedback on performance». 

FM ønsker at skolen skal bruke informasjonen fra klagesakene for å lære, og at vedtakene 

skal ha en innvirkning på skolens videre kvalitetsutviklingsarbeid (se del 4.4.5). Ved vedtak 

om ikke medhold får skolen en positiv tilbakemelding på sin praksis i den enkelte saken. Ved 

opphevingsvedtak krever FM at skolen tar tilbakemeldingene på alvor ved at skolens nye 

begrunnelse og vedtak retter opp i de mangler som FM påpeker, uansett om skolen 

opprettholder karakteren eller ikke. Ved opphevingsvedtak ber FM om en kopi av skolens nye 



64 

 

begrunnelse og vedtak, ettersom denne dokumentasjonen (eller fraværet av en slik tilsendelse) 

gir informasjon til FM om hvorvidt skolen har forbedret sin praksis. Se figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1 Informasjon og tilbakemeldinger i klagearbeidet 

5.8 Informasjon for risikovurdering og valg av 

tilsynsobjekter 

Det er noe begrenset hva FM kan gjøre av oppfølgingsarbeid som klageinstans i enkeltsaker, 

men FM har noen muligheter til å følge opp i lys av sitt tilsynsmandat (se del 4.4.6 og del 

4.4.7). Udir (2016b) trekker frem i sin veiledning at gjennom arbeidet med klagesakene kan 

FM gjøres kjent med forhold som kan være nødvendig å kontrollere nærmere ved tilsyn (s. 6-

7). I tråd med dette finner jeg i min studie at informasjon fra klagearbeidet om for eksempel 

sviktende eller mangelfull vurderingspraksis vil inngå i et informasjonsgrunnlag for FMs 

risikovurdering og valg av tilsynsobjekter. 

Kringen, Lindøe og Braut (2015) skriver at det er en økende tendens innen offentlig sektor at 

risikobetraktninger legges til grunn i styringspraksis. En forutsetning for at FM som 

tilsynsorgan kan foreta risikovurdering er informasjon. Simons (2014) påpeker hvordan 

informasjon kan brukes for å identifisere svakheter og begrunne problemområder for «policy 

intervention» (s. 156). Informanter hos FM forteller at de holder oversikt over klagesakene i 

et internt dokument som brukes for tilsynsvirksomhet. FM merker seg blant annet om skolen 

har forbedret sin praksis, og alvorlige tilfeller blir notert. 
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5.9 Oppsummering 

I min analyse og drøfting finner jeg elementer av både byråkratisk-profesjonell og 

postbyråkratisk regulering ved FMs klagearbeid (jf. Maroy, 2009a; Maroy 2009b). Nyere 

former for regulering preger klagearbeidet, samtidig som disse samvirker med tidligere 

reguleringsformer. I tråd med Maroy sitt begrep om hybridisering, finner jeg at klagearbeidet 

kjennetegnes av en hybrid form for regulering. En slik form kan innebære en strammere 

styring, men ikke nødvendigvis større grad av forutsigbarhet hvor enkeltindivider, det vil si 

elevene, får sine rettigheter oppfylt. Bakgrunnen for dette er de begrensninger som gjelder 

regelstyring, hvor skoler kan videreføre mangelfull praksis på tross av vedtak som er gjort. 

Det går frem i dette kapittelet at FMs klagearbeid skjer innenfor rammen av lover og 

regelverk (byråkratisk-profesjonelt element), samtidig som regelverket må fortolkes i lys av 

profesjonell praksis for å kunne håndheves. FM utvikler vurderingskriterier (standarder) ved 

prosesser både internt og i regionale samarbeid og nettverk (postbyråkratisk element), for å 

sikre en mest mulig lik saksbehandling og elevenes rettssikkerhet (Maroy, 2009a; Maroy 

2009b; Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). 

FM har utviklet veiledningshefter som er ment som en hjelp til skolen. Heftene kan forstås 

som en «guiding» til skolen (byråkratisk-profesjonelt element), men dette skjer innenfor en 

evaluerende kontekst der også forventningsstyring er av betydning (postbyråkratisk element). 

Nyere former for styring og regulering kommer også til uttrykk ved ansvarliggjøring av 

skolen og rektor. Videre er evalueringer og tilbakemeldinger mellom aktører sentralt i 

klagearbeidet, og FM forventer at skolen skal lære og forbedre sin praksis (Hopmann, 2008; 

Langfeldt, 2008; Møller, 2009; Simons, 2014). 

I kapittelets siste del har jeg belyst hvordan klagesakene kan gi verdifull informasjon til 

nasjonale myndigheter om for eksempel sviktende eller mangelfull vurderingspraksis i skolen. 

Klagesakene vil inngå i et informasjonsgrunnlag for FMs risikovurderinger og valg av 

tilsynsobjekter (Kringen, Lindøe og Braut, 2015; Simons, 2014). 
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6 Avslutning 

6.1 Styringsverktøy og reguleringsformer ved 

fylkesmennenes klagearbeid 

I min undersøkelse har jeg hatt som formål å gjøre rede for FMs arbeid med klager på 

standpunktkarakterer, og analysere hvordan klagearbeidet organiseres gjennom bruk av 

styringsverktøy og reguleringsformer. I tabell 6 nedenfor har jeg oppsummert noen sentrale 

funn i lys av forskningsspørsmålene som er valgt for undersøkelsen. 

Tabell 6 Sentrale funn i lys av forskningsspørsmålene 

Forskningsspørsmål Sentrale funn 

1) Hvilket regelverk 

må FM forholde seg til 

i klagebehandlingen? 

 Regler for standpunktkarakterer og klager på standpunktkarakterer er å finne 

i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og kapittel 5. 

 Standpunktkarakterer er sluttvurdering og skal gi uttrykk for kompetansen 

eleven har oppnådd i lys av kompetansemålene i læreplanen for faget. 

Standpunktkarakterer skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet 

viser elevens kompetanse i faget (jf. §§ 3-17 og 3-18). 

 FM er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. Ved 

klage på standpunktkarakter skal klageinstansen kun vurdere om gjeldende 

regler om karakterfastsetting er fulgt (jf. § 5-12). 

2) Hvordan foregår 

klagebehandlingen hos 

FM? 

 Alle FM har møter internt og i regionale samarbeid; har utarbeidet 

veiledningshefter; har maler for klagebehandling/svarbrev; og ber om å få 

tilsendt skolens nye vurdering og vedtak ved oppheving av karakteren. 

 Skoleeier (kommunen) orienteres om klagesaker ved at FM sender kopi til 

kommunen. Skoleeier orienteres alltid ved alvorlige tilfeller. 

 Regionale og interne samarbeid er sentralt for å utvikle vurderingskriterier 

for å sikre en mest mulig lik saksbehandling. 

 Det er en utfordring å bli ferdig med saksbehandlingen før opptak til vgs. 

3) Hvordan begrunner 

FM sine vurderinger i 

lys av krav og 

dokumentasjons-

grunnlaget? 

 FM ser på sin rolle som en forvalter av regelverket som skal bidra til å sikre 

elevenes rettssikkerhet. 

 For å begrunne sine vurderinger og beslutninger viser FM i hovedsak til 

Opplæringsloven med forskrifter, rundskriv og føringer fra Udir, og FMs 

egne veiledningshefter. 

 FM vurderer om faglærer har vurdert eleven i tråd med forskriftens krav. 
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Ved sammenligning finner jeg at FMs vurderingskriterier for klagesakene 

består av flere like momenter på tvers av de tre FM, men at 

underveisvurderingen tillegges til dels ulik vekt og betydning. 

 Alle FM har utviklet egne veiledningshefter for klage på 

standpunktkarakterer. FM forventer at skolen leser veiledningene og setter 

seg inn i hva FM krever. 

 Faglærers redegjørelse er avgjørende for hvorvidt om standpunktkarakteren 

oppheves eller ikke. Dette er interessant fordi det ofte er i dette dokumentet 

at klageinstansen finner mangler. 

 Alle FM understreker rektors/skoleleders rolle og ansvar; spesielt det å 

kvalitetssikre faglærers redegjørelse, å ta tilbakemeldingene fra FMs vedtak 

på alvor og å ta tak i vurderingsarbeidet på skolen. To hovedutfordringer ved 

rektors/skoleleders forvaltningspraksis trekkes frem:  

1) At rektor/skoleleder slipper gjennom svake redegjørelser fra faglærer 

2) At skolen etter opphevingsvedtak foretar en ny vurdering og vedtak som 

fortsatt er mangelfull, eller at skolen ikke foretar en reell ny vurdering. 

4) Hvordan håndterer 

FM utfordringer 

knyttet til skolens 

vurderingspraksis? 

 FMs virksomhet for å bedre skolens praksis omfatter blant annet 

veiledningsarbeid, møter med rektorer/skoleledere og kommuner, orientere 

skolene om veiledningsheftene, og orientere skoleeier. 

 Det er en utfordring for FM å formidle sine vurderingskriterier til lærere. FM 

kommuniserer i hovedsak til rektorer/skoleledere og kommuner. 

 Det vanskelig å få klagearbeidet til å ha praktisk betydning for elevens 

opptak til vgs. FM ønsker at klagearbeidet i det minste skal få betydning ved 

at skolen bruker klagesakene for å videreutvikle sin praksis. 

 Det er vanskelig å sikre at skolen til syvende og sist gjør en vurdering som er 

i tråd med forskriften. FM har nemlig ikke myndighet til å etterse eller 

overprøve skolens nye vedtak. FM orienterer imidlertid skoleeier om 

alvorlige tilfeller, slik at skoleeier kan følge opp den aktuelle skolen. 

 Informasjon fra klagearbeidet vil kunne inngå i FMs risikovurdering og 

dermed valg av tilsynsobjekter. 

 

For å belyse masteroppgavens problemstilling har jeg benyttet faglitteratur som diskuterer nye 

reguleringsformer og styringsverktøy i utdanningsfeltet, og som bidrar med interessante 

perspektiver for å analysere og drøfte FMs klagearbeid. 

I oppgaven har jeg med henvisning til Lundgren (1990) trukket frem ulike styringsredskaper 

satt i system: regelverk, økonomiske midler, ideologi / læreplaner, og evaluering. Det fremgår 
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av mine data at regelverk og nasjonale føringer står sentralt i FMs klagebehandling. Mine 

informanter ser på FM som en forvalter av regelverket som skal sikre elevenes rettssikkerhet. 

Videre har læreplanen en viktig rolle da FM vurderer faglærers redegjørelse opp mot 

læreplanene for fagene i Kunnskapsløftet. Av økonomiske styringsmidler finner jeg at FM 

bruker mye ressurser på klagearbeidet, og at FM har begrensede ressurser til å følge opp 

skoler. Det er videre en utfordring å få klagearbeidet til å få betydning for elevenes opptak til 

vgs. Evaluering er et sentralt styringsverktøy da FM evaluerer skolens praksis i de enkelte 

klagesakene, og tilbakemeldinger mellom aktører (FM, skolen og skoleeier) står sentralt i 

klagearbeidet (jf. Simons, 2014). 

Jeg har tatt utgangspunkt i to idealtyper for å analysere reguleringsformer: byråkratisk-

profesjonell modell og postbyråkratisk evaluerende- stat modell (Maroy, 2009a; Maroy, 

2009b). Med Maroys begrep kan vi tale om en hybrid reguleringsform ved FMs klagearbeid. 

Forutsatt for denne reguleringsformen, hvordan fremtrer samspillet mellom aktørene? Og 

bidrar klagebehandlingen til å realisere intensjoner om å sikre et rettferdig vurderingssystem? 

Det går frem av data at FMs klagearbeid skjer innenfor rammen av lover og regelverk. FM 

viser i stor grad til regelverk og nasjonale føringer for å begrunne sine vurderinger og 

beslutninger, og det foreligger en hierarkisk struktur og saksbehandlingsregler for 

klagearbeidet (byråkratisk-profesjonelle elementer). Samtidig må FM fortolke lover og 

regelverk for klage på standpunktkarakterer for å kunne håndheve det i praksis. FM utvikler 

vurderingskriterier (standarder) ved prosesser både internt og i samspill med andre aktører 

(postbyråkratisk element). Standarder og handlingsnormer for FMs praksis er til dels 

nedskrevet, men formes like mye i et kontinuerlig samspill mellom nivåer og aktører. I min 

undersøkelse finner jeg at standarder ikke bare vektlegges i felles nasjonalt tilsyn slik 

Sivesind, Skedsmo og Hall (2016) finner i sin forskning, men også i tilknytning til andre 

forvaltningsoppgaver slik som klagesakene på standpunktkarakterer. 

Når det gjelder klagebehandlernes bruk av regler og profesjonelt skjønn, finner jeg 

dimensjoner ved klagearbeidet som kan tyde på at standarder har fått økt betydning 

(postbyråkratisk element), (se del 4.3.3 og del 5.2). Samtidig er klagebehandlerne fortsatt 

profesjonelle og deres skjønnsutøvelse finner sted innenfor rammene av lover og regler 

(byråkratisk-profesjonelt).  
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Vurderingskriterier kan bidra til å skape forutsigbarhet i FMs klagebehandling og 

rettferdighet i den forstand at alle klagesaker vurderes ut fra samme kriterier. Men dersom 

kriteriene tillegges rådende vekt i klagebehandlingen, kan dette føre til at en klagebehandler 

får innskrenket handlingsrom i sin profesjonelle vurdering og beslutning. Et eksempel er at en 

standpunktkarakter oppheves fordi faglærers begrunnelse mangler noe i lys av 

klageinstansens kriterier (for eksempel at begrunnelsen mangler ett hovedområde), selv om 

klagebehandleren egentlig vurderer det slik at læreren ellers har skrevet en god begrunnelse 

og trolig har gjort en god nok jobb (se del 4.3.3). Når en karakter oppheves i en slik 

sammenheng, kan det forstås som at vi beveger oss i retning av en standardisering av 

skjønnet, som vil si at spesifiseringen av vurderingskriterier tillegges økt vekt. 

De tre FM i undersøkelsen står ovenfor påfallende like utfordringer i sitt klagearbeid. 

Utfordringer omfatter blant annet om å formidle hva FM krever til skole og lærere, å få 

klagearbeidet til å få betydning for opptak til vgs, å sikre at skolen gjør en vurdering som er i 

tråd med forskriften, samt oppfølging av klagesaker og begrensninger i ressurser (se del 4.4). 

Alle FM i min undersøkelse har utarbeidet veiledningshefter som er ment som en hjelp til 

skolen. Disse heftene har noe ulik utforming og innhold, men alle heftene viser til regelverket 

og tydeliggjør hva FM forventer av skolen i klagebehandlingen (se del 4.3.4).  FMs 

vurderingskriterier er til dels nedskrevet og formidles til skolen i veiledningshefter. Heftene 

kan forstås som en «guiding» til skolene (byråkratisk-profesjonelt element), men dette skjer 

innenfor en evaluerende kontekst der også forventningsstyring er av betydning 

(postbyråkratisk element). FM forventer at skolene setter seg inn i hva som kreves. Heftene 

illustrerer således hvordan klagearbeidet befinner seg i en hybrid reguleringsform der både 

støtte og veiledning (input) og etterprøving og dokumentasjon (output) gjør seg gjeldende. 

I evaluerende stat- modellen er det sentralt med evalueringer av prosesser, resultater og 

praksiser (Maroy, 2009b). FMs klagearbeid kan sees som en form for evaluering av skolens 

praksis i de enkelte klagesakene. I min studie finner jeg at koordinering og kontroll ikke er 

begrenset til å sikre at aktører tilpasser seg regler og prosedyrer, slik det er i en byråkratisk-

profesjonell modell. Jeg finner postbyråkratiske former for koordinering og kontroll, slik som 

«best practice» (FM viser eksempler på gode redegjørelser), veiledningsarbeid og møter. 

Videre finner jeg postbyråkratiske elementer ved betydningen av tilbakemeldinger og 

forventningsstyring (Simons, 2014; Hopmann, 2008; Langfeldt, 2008). Tilbakemeldinger 
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mellom aktører står sentralt i klagearbeidet for å kunne iverksette videre tiltak på et informert 

grunnlag (se del 5.7). Maroy (2009b) skriver at målet med evalueringsaktiviteter i 

evaluerende stat er å initiere eller sikre organisasjonelle og profesjonelle læringsprosesser for 

å bedre utdanningen i skolen. I tråd med dette finner jeg at det i klagearbeidet forventes at 

aktører skal lære gjennom tilbakemeldinger underveis. FM forventer og ønsker at skolen skal 

forbedre sin praksis. Informasjon fra klagearbeidet er også av verdi ved at det kan inngå i 

informasjonsgrunnlaget for FMs risikovurdering og dermed valg av tilsynsobjekter. Nyere 

former for styring og regulering kommer videre til uttrykk ved ansvarliggjøring. Skolen stilles 

til ansvar for sin praksis, og informantene understreker rektors/skoleleders ansvar og rolle i 

klagesakene. FM forventer at vedkommende kvalitetssikrer faglæreres begrunnelser og tar tak 

i vurderingsarbeidet på sin skole (se del 4.3.7). 

Dersom kun den byråkratisk-profesjonelle modellen hadde vært implementert, ville FMs 

klagebehandlingen trolig vært mer utelukkende preget av en tradisjonell regelstyring med 

fokus på «input». I min undersøkelse finner jeg imidlertid at FMs klagearbeid handler om noe 

mer enn bare regler slik det er i tradisjonell reguleringsform. Elementer av evaluerende stat i 

klagearbeidet innebærer at evalueringer, tilbakemeldinger og forventninger står sentralt, og at 

det foreligger et fokus på skolens læring og videreutvikling av praksis. Den hybride formen 

for regulering har betydning for FMs virksomhet, hvordan FM forholder seg til skole og 

skoleeiere, og samspillet mellom nivåer. Reguleringsformen har implikasjoner blant annet ved 

at FM opererer som en utviklingsaktør med virksomhet både før (input), under og etter 

klagesakene (output), (se del 4.4 og tabell 5). 

6.2 Avsluttende betraktninger og forslag til veien 

videre 

Funnene i min undersøkelse har relevans i arbeid av administrativ og pedagogisk art. I denne 

siste delen av masteroppgaven vil jeg komme med noen betraktninger og forslag til veien 

videre når det gjelder klagebehandling på standpunktkarakterer og styring av 

utdanningssystemet mer generelt. 

Ettersom det ser ut til at vurderingskriterier for vurdering av klagesaker blir av større 

betydning i tolkning og håndheving av regelverket, er det viktig for elevers rettssikkerhet at 

aktører søker en felles regelverkforståelse. Det som bør styrkes er det felles 
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vurderingsgrunnlaget og forståelsen av hva klageinstansen skal vurdere og vektlegge i 

klagebehandlingen. Det er derfor sentralt å videreutvikle og styrke de allerede 

eksiterende nettverkene og samarbeid på tvers av klageinstanser, både på nasjonalt og 

regionalt nivå, for å sikre en mest mulig lik og rettferdig klagebehandling. Et spørsmål 

som reiser seg er hvem som skal ha ansvaret for å sikre at dette skjer. 

I undersøkelsen finner jeg at FMs vurderingskriterier for klagesakene er relativt like på tvers 

av de regionene hvor undersøkelsen er gjennomført, med unntak av underveisvurderingen 

som tillegges til dels ulik vekt og betydning (se del 4.3.3). Jeg har skrevet om at det ble 

igangsatt et omfattende arbeid for å endre kapittel 5 i forskriften (se del 4.1). Bakgrunnen for 

dette var uklarheter i regelverket når det gjaldt hvilke regler for karakterfastsetting 

klageinstansen skulle vurdere om var fulgt, samt rapportering fra FM om ulikheter i praksis. 

På grunn av forskningsdesignet i min undersøkelse er det vanskelig å trekke slutningen at 

uklarheter i regelverket er bakgrunnen for den ulike vektleggingen av underveisvurdering hos 

de tre FM. Allikevel vil jeg si at mine funn påpeker at: Det foreligger behov for å avklare 

underveisvurderingens betydning, og endring i kapittel 5 kan være en måte å 

tydeliggjøre et felles grunnlag for klagebehandlingen. Et forslag er at det legges til en 

formulering i § 5-12 der det presiseres hvilke regler som er å anse som gjeldende regler 

for karakterfastsetting. 

Det går frem av min studie at skolen stilles til ansvar for sin praksis, og rektor/ skoleleder 

ansvarliggjøres for hva som han/hun tillater at blir sendt fra skolen. FM som klageinstans 

forventer at rektor kvalitetssikrer faglærers begrunnelser. Etter opphevingsvedtak forventer 

FM at skolen skal rette opp i manglene som klageinstansen har påpekt, uavhengig av om 

standpunktkarakteren blir opprettholdt eller ikke. I lys av disse funnene er det aktuelt å 

tydeliggjøre rektors/skoleleders ansvar og rolle i klagesaker på standpunktkarakter. 

Faglærers begrunnelse er et avgjørende dokument for om karakteren blir opphevet eller ikke. 

Dette er interessant fordi det som oftest er i faglærers dokument at klageinstansen finner 

mangler. Det er imidlertid en utfordring for FM å formidle sine krav til faglærer da FM 

opplever at de selv befinner seg langt unna skolenivå. Lærerne har sin profesjonelle autonomi 

i sin faglige vurdering av eleven, men de er ikke helt fristilte i beskrivelsen av sin praksis: FM 

stiller krav til skolens dokumentasjon for at FM skal kunne vurdere om skolen har fulgt 

regelverket. Den hybride formen for regulering medfører at lærerne må ha en kompetanse til å 

skrive og tolke i en evaluerende kontekst der det foreligger dokumentasjonskrav for at 
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nasjonale myndigheter skal kunne sikre og etterprøve at forventninger og krav er oppfylt. 

Mine funn peker på at det er behov for en økt kompetanse i skolen om hvordan faglærer 

kan dokumentere sin praksis på en måte som tydeliggjør at forskriften er blitt fulgt. En 

innvendig er at dagens ordning kan føre til en form for instrumentalisme som kan munne ut i 

typer av «oppskrifter» på hvordan lærere skal skrive begrunnelser, som bidrar til en økt 

formalisering uten nødvendigvis en økt profesjonalisering av skolens vurderingspraksis. I 

dette lyset er det vesentlig å rette fokuset mot hva elevene er tjent med, og ikke minst hvorvidt 

systemet bidrar til å oppfylle de rettigheter som elevene har. 

Det er interessant å drøfte mine funn i lys av intensjoner for klagebehandling på 

standpunktkarakterer; det vil si hva klagebehandlingen har til hensikt å oppnå. Slik jeg har 

trukket frem innledningsvis, er intensjoner med klagebehandlingen å bidra til å sikre at skolen 

setter standpunktkarakterer i tråd med regelverket, for å sikre et rettferdig vurderingssystem. 

Dette begrunnes med viktigheten av en rettferdig vurderingspraksis og elevenes 

rettssikkerhet, samt et rettferdig karaktergrunnlag for elevenes videre opptak. Funnene i min 

studie viser imidlertid at det kan foreligge et «gap» mellom det som er ønsket og den 

funksjonen som klagebehandlingen faktisk har per i dag: 

Det en utfordring å sikre elevenes rettssikkerhet selv om vi har et klagesystem: På generelt 

grunnlag er det vanskelig for klageinstansen å sikre at skolen følger forskriften. FM har ingen 

myndighet som klageinstans til å etterfølge saken dersom skolen for eksempel fatter et nytt 

vedtak som fortsatt er i strid med forskriften. FM orienterer skoleeier om alvorlige tilfeller og 

håper at skoleeier følger opp den aktuelle skolen, men skolens nye vedtak er endelig og kan 

ikke påklages. Mine funn peker således i retning av at FM mangler juridiske sanksjonsmidler 

i klagebehandlingen. Men så lenge det er skolen som er ansvarlig for den faglige vurderingen 

av eleven, må vi også leve med at det er skolen som skal foreta en ny begrunnelse og vedtak 

ved oppheving av standpunktkarakter.  Denne måten å oppdele ansvaret på illustrerer at det 

foreligger begrensninger for hvor langt nasjonale myndigheter kan intervenere i skolens 

virksomhet. Det vil alltid foreligge et element av tillit i dagens vurderingssystem så lenge det 

er læreren som med sitt pedagogiske skjønn og sin kunnskap skal gi eleven 

standpunktkarakter. Siden dette ansvaret er tillagt skolenivået, er det avgjørende hvordan 

lærere og rektorer utøver sin profesjonalitet i praksis. Kompetansen i skolen, spesielt 

læreres og rektorers læreplan- og regelverkforståelse, er derfor av vesentlig betydning 

for å sikre elevenes rettigheter og et rettferdig vurderingssystem. 
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Klagebehandlingen får sjeldent betydning for elevenes opptak til vgs: Dette skyldes 

hovedsakelig faktorer som selve tidspunktet på året, at skolen kan sende inn klagesakene sent, 

at faglærer er reist på ferie eller begrensede ressurser til klagebehandling hos FM. En 

informant nevner at en måte å imøtekomme denne utfordringen på kan være at 

regelverket endres slik at skolen ved rektor/skoleleder blir første klageinstans ved klage 

på standpunktkarakter, og FM blir andre klageinstans. Dette ville ha frigjort ressurser hos 

FM som kunne blitt brukt til andre former for utviklingsarbeid. Videre ville det trolig ha ført 

til kortere saksbehandlingstid og dermed økt sjanse for at klagebehandlingen faktisk får 

betydning for elevens opptak til vgs. Dersom rektor/skoleleder blir første klageinstans er det 

imidlertid et spørsmål om hvordan rettssikkerheten blir ivaretatt ettersom skolenivået ligger 

svært (og muligens altfor) nært eleven. Det er videre et spørsmål om rektors/skoleleders 

tilstrekkelige kompetanse og uavhengighet til å selv vurdere om skolen har fulgt forskriften. 

Selv om det er vanskelig å få klagebehandlingen til å ha den funksjonen som den var tiltenkt, 

kan dagens ordning være av verdi forutsatt at skolen tar tak i det FM som skriver i sine vedtak 

og bruker informasjonen fra klagesakene for å videreutvikle sin praksis. Videre kan 

informasjonen fra klagearbeidet være nyttig ved at det kan inngå som en del av FMs 

informasjonsgrunnlag for risikovurdering og valg av tilsynsobjekter i etterkant av 

saksbehandling. 

Når det gjelder veien videre for FMs klagebehandling på standpunktkarakterer, er det et 

spørsmål om hvilke konsekvenser Udirs veiledning Behandling av klager på 

standpunktkarakterer i fag (2016b) vil få for det videre klagearbeidet. Som jeg nevnte 

innledningsvis har det ikke har foreligget en slik veiledning på temaet tidligere. Veiledningen 

ble utgitt da jeg hadde gjennomført datainnsamling hos to av de tre FM, og jeg fikk derfor 

ikke undersøkt hva alle tre FM syntes om den nye veiledningen
5
. Det er interessant om 

veiledningen fra Udir vil føre til likere praksis mellom FM på landsbasis. Dette er spørsmål 

som vil være aktuelt å undersøke i videre studier. 

                                                 
5
 Jeg fikk kun snakket med informanter hos én FM om Udirs nye veiledning (se Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

En mulig utfordring som informantene påpekte, er at det går frem av veiledningen at vurderingsgrunnlaget ikke 

skal baseres på et utvalg av kompetansemål; samtidig som Udir skriver at faglærer som et minimum må vise til 

eksempler på elevens kompetanse innenfor alle hovedområdene i faget. Hvordan kan FM da vite om faglæreren 

har foretatt et utvalg eller ikke? 
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Vedlegg 

Vedlegg 1) Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 2) Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
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Vedlegg 3) Intervjuguide 
 

Del 1) Introduksjon 

Presentere meg selv, formålet med prosjektet og temaer for dette intervjuet. 

 

Del 2) Innledende spørsmål 

1. Navn og stillingstittel? 

2. Hvor lenge har du vært ansatt i FM? 

3. Hva jobber du med?  

4. Hva jobbet du med før du startet her?  

5. Hva er din utdannelse?  

 

Del 3) Saksgangen i klagebehandlingen 

Kan du fortelle litt kort om saksbehandlingsprosessen? Altså hva dere gjør fra dere mottar en klage på 

standpunkt, og så frem til saksbehandlingen avsluttes?  

 

Del 4) Arbeidet med klagesakene 

1. Kan du si noe kort om hva dere hos FM ser etter når dere skal vurdere en klagesak?  

2. Betydningen av bakgrunnsinformasjon i vurderingen av en klagesak: 

a. Bruker du eksempler fra tidligere klagesaker som grunnlag for å vurdere klagesakene? 

b. Blar du opp i regelverk eller håndbøker?  

c. Blar du opp i læreplanverket? 

d. Spør du en kollega, eller diskuterer med en kollega? 

e. Annet? 

3. Betydningen av erfaringer, utdannelse og kompetanse i vurderingen av en klagesak: 

a. Hva slags betydning har din personlige erfaring med tidligere klagesaker? 

b. Hva slags betydning har din utdannelse og profesjonelle bakgrunn? 

c. Hva slags type kompetanse mener du er viktig/nyttig i arbeidet med klagesaker? 

d. I hvilken grad vil du si at vurdering av en klagesak avhenger av hvem som vurderer 

saken? 

 

Del 5) Eksempler på klagesaker 

Tidligere ba jeg deg om å forberede til intervjuet ved å finne frem til eksempler på klagesaker der 

karakteren har blitt opphevet og eksempler på klagesaker som ikke har fått medhold av klageinstansen. 

Jeg vil gjerne at du forteller meg litt om disse sakene og FMs begrunnelser for sakenes utfall. 
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Eksempler på klagesaker der klagen er blitt tatt til følge: 

a. Begrunnelse for eksempel a 

b. Begrunnelse for eksempel b 

c. Begrunnelse for eksempel c 

- Hva er de vanligste begrunnelsene for at en klage blir tatt til følge? 

- Kan du beskrive hva du anser som en «mangelfull» redegjørelse fra faglærer? 

 

Eksempler på klagesaker der klagen ikke er blitt tatt til følge: 

d. Begrunnelse for eksempel d 

e. Begrunnelse for eksempel e 

f. Begrunnelse for eksempel f 

- Hva er de vanligste begrunnelsene for at en klage ikke blir tatt til følge? 

- Kan du beskrive hva du anser som en «tilstrekkelig/god nok» redegjørelse fra faglærer? 

 

Del 6) Vurdering og forvaltning i skolen 

Nå tenker jeg vi kan snakke litt om dine betraktninger omkring vurdering og forvaltning i skolen, slik 

det fremkommer gjennom ditt arbeid med klagesakene. 

Vurdering:  

1. Hva er ditt inntykk av vurderingspraksis og vurderingskompetanse i skolen når det gjelder 

standpunktvurdering? 

2. Hva mener du er utfordringene når det gjelder skolens vurderingspraksis og 

vurderingskompetanse ved standpunktvurdering? 

Oppfølgingsspørsmål: Kan du si litt om hva dere forventer av skolene? 

Forvaltning: 

3. Hva er ditt inntrykk av skolens forvaltningspraksis og forvaltningskompetanse, når det gjelder 

standpunktvurdering?  

4. Hva mener du er utfordringene i skolens forvaltningspraksis og forvaltningskompetanse? 

Oppfølgingsspørsmål: Kan du si litt av hva dere forventer av skolene? 

 

Del 7) Utfordringer ved arbeidet med klagesakene 

Hva opplever du som utfordrende/ krevende i ditt arbeid med klagesakene? 

 

Del 8) Avslutning 

Er det noe du ønsker å tilføye?  
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Vedlegg 4) Eksempler på klagesaker 

I dette vedlegget presenterer jeg eksempler på klagesaker som ble gjennomgått på intervjuene. Jeg 

oppsummerer her hvordan de tre FM begrunner sine vedtak. 

FM-A FM-A begrunner sitt vedtak 

Eksempel på opphevet 

Klage på 

standpunktkarakter i 

kroppsøving 

Faglærer nevner kun ett hovedområde i et fag som har tre hovedområder. 

Faglærers begrunnelse sår tvil om karakteren er satt på et bredt grunnlag. 

Faglærer har ikke redegjort for hvordan han/hun kom frem til karakteren. 

Det foreligger ingen vurderingskriterier eller kjennetegn på 

måloppnåelse. Eleven skal være guidet frem mot karakteren i løpet av 

året, og FM-A kan ikke se at dette er tilfellet. Videre har faglærer trukket 

inn forhold som går på orden og oppførsel, for eksempel at eleven har 

vært negativ og glemt gymtøy. 

Eksempel på opphevet 

Klage på 

standpunktkarakter i 

musikk 

FM-A mener at det foreligger en begrenset begrunnelse fra faglærer. 

Faglærer henviser til kompetansemålene, men FM-A savner at faglærer 

tar for seg kompetansemålene og omtaler hva eleven faktisk kan og har 

av kompetanse.  FM-A finner ikke henvisning til kompetansemålene i 

beskrivelsen av elevens kompetanse. Beskrivelsen av elevens 

måloppnåelse går på innsats, og det er ikke et kompetansemål. 

Faglærer har ikke sagt noe om underveisvurdering, hvilket underbygger 

FM-A sin vurdering om at det kan reises tvil om at forskriften er fulgt. 

Eksempel på ikke 

medhold 

Klage på 

standpunktkarakter i 

kroppsøving 

Faglærer skriver at karakteren er fastsatt ut fra vurderinger fra alle tre 

hovedområdene i faget. FM-A mener det er et bredt vurderingsgrunnlag. 

Faglærer kunne ha vært mer konkret i sin beskrivelse, men FM-A ser at 

det har vært en faglig bredde i forhold til målene i faget. 

Faglærer skriver om underveisvurdering. Elevsamtaler, bruk av It’s 

Learning og bruk av fremovermelding for at eleven kan forbedre 

måloppnåelsen sin. Det er også bra at eleven har fått muntlige 

tilbakemeldinger, og eleven har hatt egenvurdering. 

Eksempel på ikke 

medhold 

Klage på 

standpunktkarakter i 

engelsk muntlig 

Faglærer har redegjort for hovedområdene i faget. FM-A mener det er et 

bredt vurderingsgrunnlag. 

Faglærer har brukt nasjonale kjennetegn i faget fra Udir, det ser FM-A 

som positivt. Underveisvurderingen er ikke så godt beskrevet, men 

faglærer har brukt It’s Learning for kommunikasjon. Eleven har hatt 

halvårsvurdering og fagsamtale med lærer før standpunktvurdering. 
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FM-B FM-B begrunner sitt vedtak 

Eksempel på opphevet 

Klage på 

standpunktkarakter i RLE 

(religion, livssyn og etikk) 

 

Faglærer har ikke nevnt ett kompetansemål i hele sin begrunnelse. FM-B 

har fått bare elevens karakterer for året. FM-B ønsker at faglærer skal 

summere opp vurdering i forhold til hovedområdene i faget. FM-B 

krever ikke at skolen skal skrive om hvert eneste kompetansemål, men 

krever at de forholder seg til hovedområdene. 

FM-B har ikke mottatt vurderingskriterier fra skolen. Ut fra innsendt 

dokumentasjon er det vanskelig å se hvilken kompetanse eleven har 

oppnådd i faget. Faglærers begrunnelse viser i liten grad til 

kompetansemål for faget. 

Eksempel på opphevet 

Klage på 

standpunktkarakter i kunst 

og håndverk 

 

Faglærers begrunnelse viser i liten grad til elevens måloppnåelse i 

knyttet til kompetansemålene i faget. FM mener at det kun er en del av 

faget som er vurdert. 

Skolens vedtak ble opphevet av FM, og sendt tilbake til skolen for ny 

vurdering og nytt vedtak. I skolens nye vedtak skriver skolen at de ikke 

er enige med FM-B, og de gir eleven endelig samme karakteren. 

Informant B1 sier det er greit at skolen setter samme karakter, men 

problemet er at FM-B ser ikke noen særlig forbedret begrunnelse for 

karakteren i den nye vurderingen fra skolen. 

Eksempel på ikke 

medhold 

Klage på 

standpunktkarakter i 

musikk 

 

FM-B mener at faglærer begrunner karakteren ut fra læreplanverket; 

altså at elevens kompetanse er vurdert opp mot kompetansemålene i 

faget. For hvert hovedområde har faglærer tatt ut noen punkter og 

beskrevet hva de har gjort, og vurdert hva eleven har oppnådd. Faglærer 

knytter vurderingen opp mot alle hovedområdene. 

FM-B kan være litt usikre om det er et utvalg eller en helhet, men til slutt 

i faglærers redegjørelse skriver han at det er den samlede kompetansen 

som ligger til grunn for vurderingen. FM-B mener dette trekker 

begrunnelsen sammen til en helhet. 
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FM-C FM-C begrunner sitt vedtak 

Eksempel på opphevet 

Klage på 

standpunktkarakter i mat 

og helse 

 

FM-C finner mangler i faglærers begrunnelse. Faglærer har listet opp 

kompetansemålene, men den konkrete beskrivelsen av elevens 

kompetanse er ikke god nok. Når faglærer skriver «Dette er 

kompetansemål eleven har vist at hun behersker i timene», så mener  

FM-C at dette er en konklusjon og ikke en konkret 

kompetansebeskrivelse. 

FM-C finner at faglærers beskrivelse av elevens kompetanse er 

mangelfull når det gjelder konkretiseringsgrad, og at beskrivelsen ikke 

viser tilstrekkelig bredde. Videre er det trukket inn utenforliggende 

hensyn slik som at eleven ikke leverte inn en lekse. 

Eksempel på opphevet 

Klage på 

standpunktkarakter i 

kroppsøving 

 

 

FM-C finner mangler i faglærers begrunnelse. Det er foretatt et utvalg av 

kompetansemål; faglærer har tatt ut noen kompetansemål og sagt at de 

ikke er en del av sluttvurderingen fordi det ble snakket om før jul. 

Informanter hos FM-C presiserer at det er ikke anledning å sette 

standpunktkarakter på grunnlag av et utvalg av kompetansemål. 

Beskrivelsen av elevens kompetanse er ikke tilstrekkelig konkret. FM-C 

mener at elevens kompetanse i hovedsak er beskrevet i generelle 

vendinger med formuleringer som bærer preg av konklusjoner. 

Eksempel på ikke 

medhold 

Klage på 

standpunktkarakter i mat 

og helse 

Faglærer har konkretisert hva eleven kan innenfor de fleste av 

kompetansemålene, og innenfor alle hovedområdene i faget. Det er 

konkrete beskrivelser av elevens kompetanse innenfor hvert av 

hovedområdene. Informantene hos FM-C omtaler beskrivelsene som mer 

eller mindre gode, men «godt nok». 

Det er ikke trukket inn utenforliggende hensyn inn. FM-C finner at det er 

gitt konkrete beskrivelser av elevens kompetanse, og at beskrivelsene er 

relatert til læreplanens kompetansemål. FM-C mener at faglærer har vist 

at eleven er vurdert i forhold til et bredt vurderingsgrunnlag. 

Eksempel på ikke 

medhold 

Klage på 

standpunktkarakter i norsk 

sidemål 

Faget norsk har én læreplan, men det settes tre karakterer i faget. 

Ettersom dette er en klage på norsk skriftlig er det naturlig at faglærer 

sier noe om elevens kompetanse innenfor kompetansemålene som har 

med norsk skriftlig å gjøre. FM krever at faglærer skriver minimum en 

setning om hvordan de øvrige kompetansemålene, som ikke er beskrevet 

i redegjørelsen, er ivaretatt i de to andre norskkarakterene. Dette for å 

vise helhet og bredden. Faglærer har poengtert dette i begrunnelsen. 

Faglærer har skrevet ganske gode beskrivelser av elevens kompetanse. 

Det er konkrete beskrivelser av elevens kompetanse relatert til 

læreplanens kompetansemål. FM-C mener at faglærer har vist at eleven 

er vurdert i forhold til et bredt vurderingsgrunnlag. 

 


