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Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka kunskapen om hur skolpersonal definierar begreppet likvärdig 

utbildning och vilka arbetssätt eller faktorer i skolor, som kan främja respektive riskera att 

hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning. Den empiriska resultatdelen består av 

illustrerande exempel från transkribering av sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

en lärare och fem rektorer. Med hänsyn till metodvalet och urvalet av antalet informanter är 

studiens resultat och slutsats inte generaliserbart men det är intressant för att det belyser olika 

uppfattningar av begreppet likvärdig utbildning och dess innebörd. Resultatet visade att det 

förekommer flera olika definitioner av begreppet likvärdig utbildning, men genomgående 

innefattar begreppet skolans kompensatoriska uppdrag och anpassningar utefter elevers 

enskilda behov, bakgrund och förutsättningar. Resultatet visade även att det finns flera olika 

arbetssätt och faktorer som främjar skolans likvärdiga utbildning samtidigt som den 

ekonomiska faktorn och när alla elever ska göra exakt samma saker beskrivs som saker som 

kan riskera att hindra skolors likvärdiga utbildning. Utifrån ramfaktorteorin som Urban 

Dahllöf (1999) utvecklade kan vi förstå att skolans ramfaktorer påverkar skolans möjligheter 

att kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.   
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1.Inledning 

Alla elever ska enligt skollagen (SFS 2010:800) få en likvärdig utbildning oavsett vilken 

skolform och var i landet utbildningen arrangeras. Utifrån våra erfarenheter som 

lärarstudenter och lärarvikarier och en tidigare pilotstudie (Ryhänen & Valbrand, 2018), som 

vi har genomfört upptäckte vi att begreppet likvärdig utbildning är ett svårdefinierat begrepp. 

Vår tidigare genomförda studie visade att det inte finns någon entydig tillämpning av 

begreppet likvärdig utbildning. Detta har skapat ett större intresse för oss att undersöka 

tillämpningen av begreppet och dess innebörd vidare. 

SVD (2013, 20 augusti) skriver att likvärdigheten många gånger tolkas som att skolans 

utformning, innehåll, arbetssätt och resultat ska vara utformade på samma sätt, trots att 

elevsammansättningen kan se olika ut på olika skolor. Resultaten i skolan kan påverkas av att 

eleverna har olika behov och därför kan behöva extra tid för sin kunskapsutveckling och olika 

former av anpassningar.  

 

Utbildningen och undervisningen i skolan påverkas av hur skolor tillsammans med kommuner 

organiserar sin verksamhet, hur politikerna och skolpersonalen tolkar begreppet likvärdig 

utbildning och vilka kompensatoriska insatser, lärverktyg och läromedel, skolorna kan 

erbjuda eleverna (Gadler, 2011).  

 

Vi har valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem rektorer och en 

lärare på sex olika skolor i mellansverige.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur skolpersonal definierar begreppet 

likvärdig utbildning och vilka arbetssätt eller faktorer i skolor, som kan främja respektive 

riskera att hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning. 

 

Studiens forskningsfrågor är;   

1. Hur definieras begreppet likvärdig utbildning inom skolan av en lärare och fem rektorer?   

2. Vilka arbetssätt och faktorer kan främja skolans likvärdiga utbildning enligt en lärare och 

fem rektorer?  

3. Vilka arbetssätt och faktorer kan riskera att hindra skolans likvärdiga utbildning enligt en 

lärare och fem rektorer?  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras skolans styrdokument, skollagen och läroplanen för grundskolan i 

avsnittet 2.2 Styrdokument. I avsnittet 2.3 Tidigare forskning redovisas relevant forskning 

utifrån studiens syfte och frågeställning, litteraturen består främst av vetenskapliga texter. I 

slutet av kapitlet redogör vi för studiens teoretiska perspektiv, som medför att vi får distans 

från empirin när vi tolkar empirin i kapitel 4. Resultat, avsnitt 4.2 Tolkning av empiri 

(Tivenius, 2015).   

2.2 Styrdokument 

I detta avsnitt presenteras skollagen (2010:800) och läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018). I avsnittet 2.2.1 Begreppet 

likvärdig utbildning definieras begreppet av skollagen och Skolverket. I avsnittet 2.2.2 

Arbetssätt för att uppnå en likvärdig utbildning presenteras arbetssätt som främjar skolans 

möjlighet att uppnå en likvärdig utbildning. I avsnittet 2.2.3 Rektors ansvarsområde inom 

skolverksamheten presenteras vilket ansvar rektor har på skolor enligt Skolverket (2018). 

2.2.1 Begreppet likvärdig utbildning 

Likvärdig utbildning innebär att undervisningen och utbildningen ska utgå och anpassas 

utifrån elevernas enskilda behov och förutsättningar. Den anpassade utbildningen och 

undervisningen ska leda till att eleverna får möjlighet att bli behöriga till 

gymnasieutbildningar (Skolverket, 2018; SFS 2010:800).    

 

Skolverket (2018) menar dessutom att en likvärdig utbildning inte innebär att skolors resurser 

eller undervisningen ska se likadan ut på olika skolor, då resurserna ska fördelas utefter 

skolornas olika behov och förutsättningar med utgångspunkt i elevsammansättningen.  

 

2.2.2 Arbetssätt för en likvärdig utbildning  

De övergripande målen i läroplanen 2011, anger hur skolors inriktning på utbildning ska se ut. 

En likvärdig utbildning innefattar att skolor behöver sträva efter att uppnå dessa mål. 

Undervisningens utformning ska anpassas efter elevernas svårigheter, behov, möjligheter och 

bakgrund. Undervisningen ska dessutom utgå från elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, 

bakgrund och språk för att stimulera elevernas lärande och bidra till en ökad 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2018).  
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Skolverket (2018) beskriver i läroplanen 2011 att skolans ansvar är att eleverna får möjlighet 

att tillägna sig och utveckla väsentliga kunskaper för att kunna utvecklas på individnivå och 

för att kunna bli goda samhällsmedborgare. Skolan ska se till att eleverna känner nyfikenhet, 

vill utforska nya saker och vill lära sig. Alla elever ska bli erbjudna strukturerade 

undervisningstillfällen på gruppnivå och på individnivå, som är lärarledda. Undervisningens 

utformning ska utgå från elevernas tidigare kunskaper och undervisningsformerna ska variera 

för att tillgodose alla elevers olika behov och förutsättningar.  

 

Läraren ska samarbeta med annan skolpersonal för att skapa en god lärandemiljö som utgår 

från elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Lärarens uppgift är att 

stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd om eleven behöver det. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att känna tillit till sina förmågor, uppleva att deras 

kunskapsutveckling går framåt och att deras ansvarsförmåga ökar (Skolverket, 2018). 

 

2.2.3 Rektors ansvarsområde inom skolverksamheten 

Rektor har ansvaret för hela skolverksamheten som ska sträva efter att uppnå de nationella 

målen som finns i läroplanen 2011. Rektor har i uppdrag att skapa ett gott samarbete mellan 

all personal inom skolverksamheten, ska se till att resultaten i skolan följs upp och att dessa 

analyseras utifrån de nationella målen och kunskapskraven som eleverna ska uppnå. Rektor 

har ett särskilt ansvar att se till att undervisningen organiseras utifrån alla elevers olika 

bakgrund, förutsättningar och behov. Vårdnadshavare ska få information om skolans 

arbetssätt och mål för utbildningen (Skolverket, 2018).   

 

Lärandemiljön ska skapas på ett sätt som möjliggör elevernas individuella 

kunskapsutveckling och att de får stöd av lärare. Eleverna ska få tillgång till lämpliga 

läromedel och olika lärverktyg för att utveckla sina ämneskunskaper och förmågor. Eleverna 

ska få vägledning, stimulans, särskilt stöd och extra anpassningar om de är i behov av dessa. 

Om elever är i svårigheter eller har problematik med sin utbildning behöver skolan kontakta 

elevernas vårdnadshavare. Rektor ska se till att det stöd som eleven kan vara i behov av finns 

och att resursfördelningen anpassas efter elevernas enskilda behov och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2018). 
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2.3 Tidigare forskning  

I avsnitt 2.3.1 Begreppet likvärdig utbildning definieras begreppet och dess innebörd. I avsnitt 

2.3.2 Faktorer som främjar skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning, belyser vi den 

tidigare forskning som finns om faktorer som kan främja skolans måluppfyllelse. I avsnitt 

2.3.3 Faktorer som riskerar att hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning lyfter vi 

upp tidigare forskning som behandlar området. I avsnitt 2.3.4 Ansvariga för skolors likvärdiga 

utbildning, presenteras olika författares åsikter om vilka som är ansvariga för skolans 

måluppfyllelse.  

2.3.1 Begreppet likvärdig utbildning 

Begreppet likvärdighet kan ha olika betydelser beroende på hur personer tolkar och definierar 

begreppet. En likvärdig utbildning kan dock definieras som att skolor ska kunna tillgodose 

elevernas utveckling, oavsett vilka behov eller förutsättningar de har med sig (Lundgren, 

2017).  

 

Begreppet likvärdig utbildning grundas däremot i värdegrundsfrågor och frågor gällande alla 

personers lika värde. Likvärdig utbildning innebär att alla elever ska få möjlighet att utvecklas 

så långt som det är möjligt. Det innefattar dessutom skolans kompensatoriska uppdrag, att alla 

elever erbjuds tillräckliga resurser för att kunna tillägna sig kunskaper och utveckla sina 

förmågor samt kunskaper. Elever i svårigheter eller med behov av särskilt stöd ska således 

erbjudas kompensatoriska åtgärder för att möjliggöra deras måluppfyllelse i skolan 

(Mellengård & Rönnerman, 2016; Lundström, 2017). 

 

Skolans likvärdiga utbildning innebär att de ekonomiska resurserna ska fördelas efter 

elevernas olika behov och förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen och 

utbildningen. Det innebär att de skolor som har större behov av ekonomiska resurser, ska 

kunna få det, för att möjliggöra skolans måluppfyllelse. Det innebär även att alla elever inte 

behöver få exakt samma saker, lärverktyg eller uppgifter, utan att dessa fördelas och anpassas 

efter elevernas olika behov och förutsättningar (Lundström, 2017). 

 

2.3.2 Faktorer som främjar skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning  

För att uppnå en likvärdig utbildning behöver skolan kompensera för elever som är i behov av 

särskilt stöd eller anpassningar (Lindensjö & Lundgren, 2012). Lundström (2017) menar att 

kompensatoriska åtgärder bör erbjudas till de elever som är i behov av det, för att de ska få 
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möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper. Olika former av hjälpmedel behöver 

således vara tillåtet för elever att använda inom skolverksamheten. Lindensjö och Lundgren 

(2012) menar dessutom att resursfördelningen bör ske på ett sätt som ökar skolans möjligheter 

att erbjuda särskilt stöd eller anpassningar och annan form av kompensation inom skolan. 

 

Enligt Carlbaum (2014) behöver de materiella resurserna fördelas på ett sätt som möjliggör 

elevernas möjlighet att uppnå de mål och kunskapskrav som ställs. Resursfördelningen inom 

kommunen behöver således anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov i de 

enskilda skolorna för att skolan ska lyckas uppnå en likvärdig utbildning. Skolans resurser 

behöver omfördelas för att skolan ska kunna få tillräckliga möjligheter att anpassa 

undervisning efter elevernas olikheter. Med hjälp av att skolan individualiserar 

undervisningen och stöttar eleverna i deras utveckling, kan skolans måluppfyllelse 

möjliggöras.   

 

För att kunna utveckla och förändra skolans verksamhet borde lärarna dela med sig 

erfarenheter, lyfta fram frågor och ge varandra stöd (Mellengård & Rönnerman, 2016). Vidare 

menar Jarl, Blossing och Andersson (2018) att när rektor och lärare är enade om skolans mål 

kan skolan arbeta med all skolpersonal för att utforma skolverksamheten enligt den 

gemensamma definitionen av målens betydelse, som i sin tur möjliggör skolans 

måluppfyllelse. Enligt Lundström, Holm och Erixon Arreman (2017) behöver lärare ha 

tillräckliga kunskaper kring skolans likvärdiga utbildning för att möjliggöra skolans 

måluppfyllelse. O´brien (2007) menar dessutom att skolan behöver samverka med elevernas 

vårdnadshavare för att utbyta information om elevernas studiegång. Med hjälp av att 

samverka med elevers vårdnadshavare möjliggörs att skolan får ytterligare information om 

eleven och på så sätt kan undervisningen lättare anpassas efter elevernas enskilda behov och 

förutsättningar.  

 

En faktor som kan möjliggöra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning är om staten 

fördelar skolans resurser istället för de enskilda kommunerna. När staten fördelar resurserna 

direkt till skolverksamheterna utan att kommunen blir en mellanhand, kan skolor få en mer 

likvärdig utbildning jämfört med idag. När resursfördelningen sker utifrån de enskilda 

kommunerna är det kommunernas egna riktlinjer och principer som styr fördelningen. Staten 

behöver ha kontroll över skolverksamhetens utformning för att säkerställa likvärdigheten i 

utbildningar inom alla kommuner (Lundström et al., 2017). 
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2.3.3 Faktorer som riskerar att hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning. 

En faktor som kan påverka skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning är att delar av 

ansvaret för skolans utbildning har förflyttats från staten till kommunerna. De ekonomiska 

resurserna fördelas därmed inom kommunen till olika skolor. Det är även kommunens 

prioriteringar och bestämmelser som är aktuella på skolorna och därmed kan det hindra 

skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning. Detta kan riskera att hindra skolans 

måluppfyllelse genom att kommunerna inte får insikt i andra kommuners skolverksamheter 

(Lundström et al., 2017).  

 

Obehöriga lärare och lärare med bristande specialpedagogiska kunskaper kan riskera att 

hindra skolans möjlighet att uppnå en likvärdig utbildning, då de kanske inte alltid har 

möjlighet att anpassa undervisningen tillräckligt för elevernas enskilda behov och 

förutsättningar (Jarl et al., 2018). Carlbaum (2014) menar dessutom att när utbildningen och 

undervisningen inte anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och behov är det möjligt 

att skolans måluppfyllelse brister. Detta innebär att om utbildningen och undervisning inte 

anpassas till de högpresterande eleverna så fallerar skolans mål att nå en likvärdig utbildning. 

 

De ekonomiska resurserna som fördelas ut till skolor från kommunerna kallas för skolpeng 

och baseras på hur många elever skolan har och inte utefter vilka behov eller förutsättningar 

eleverna på skolan har (Jarl et al., 2018; Lundgren, 2017). O´brien (2007) lyfter upp att när 

skolans resurser är otillräckliga för att tillgodose alla elevers enskilda behov och 

förutsättningar, brister möjligheten att uppnå en likvärdig utbildning. 

 

Ökad segregation inom skolan kan orsakas av skolors profileringar, och resultera i homogena 

elevsammansättningar. Vid fritt skolval borde valet av skola utgå från vilken skola som bäst 

kan möta elevens behov och inte vilken skola som marknadsförs mest (Lundström et al. 2017; 

Jacobsson & Svensson, 2017).  

 

2.3.4 Ansvariga för skolors likvärdiga utbildning 

Staten ansvarar för att skolan ska kunna uppnå målet att erbjuda en likvärdig utbildning till 

alla elever, på grund av att det är dem som har stiftat skollagen om elevernas rättigheter att få 

en likvärdig utbildning. Därför behöver staten ge skolor resurser för att kunna erbjuda alla de 

anpassningarna som varje enskild elev behöver för att lyckas med sin skolframgång. Staten 

behöver ge alla skolor likvärdiga förutsättningar för att de ska kunna uppnå en likvärdig 
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utbildning (Lundström, 2017). Ryffé (2017) menar att kommunerna inte har förutsättningarna 

att kontrollera likvärdigheten i utbildningen på olika skolor, trots att det är deras 

ansvar. Därför menar Ryffé (2017) att det är statens ansvar att kontrollera att alla elever får en 

likvärdig utbildning. 

  

Carlbaum (2014) menar att det är kommunernas ansvar att se till att alla skolor kan erbjuda 

eleverna kompensatoriska insatser och att det är skolans ansvar att anpassa undervisningen. 

Skolan ska ge det stöd som behövs för elever i svårigheter eller stimulans för de elever som 

har en god prestationsförmåga. 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Ramfaktorteorin är en teori som Urban Dahllöf utvecklade under 1970-talet. Han menade att 

undervisningen inte enbart har orsak och verkan utan att man borde se på undervisningen i 

förhållande till undervisningens begränsningar och möjligheter. Elevernas förkunskaper, 

gruppindelningar, antal elever i en klass, tiden för undervisning, lokaler, läroplaner, ekonomi 

och andra politiska riktlinjer, är faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse 

för undervisningens utformning, innehåll och elevernas måluppfyllelse (Lundgren, 2015; 

Dahllöf, 1999).   

 

Enligt ramfaktorteorin utgår undervisningen från elevernas enskilda behov och förutsättningar 

samtidigt som undervisningsmetoderna kan variera beroende på hur elevsammansättningen 

ser ut, vilka tidigare kunskaper som eleverna bär med sig och deras enskilda bakgrund. 

Undervisningen kan resultera i olikheter i kunskapsuppfyllelsen hos eleverna. 

Undervisningssituationer inom ramfaktorteorin utgår från sociala sammanhang och miljö. 

Ramfaktorer innebär saker som påverkar undervisningssituationer, som läraren inte kan 

kontrollera eller styra över (Broady, 1999).  

 

För att förstå de olika faktorerna som påverkar undervisningen behövs ett tydligt mål som 

skolan ska arbeta mot. När detta mål finns kan de olika faktorerna anpassas efter elevernas 

och skolans förutsättningar och behov, för att möjliggöra måluppfyllelsen genom 

undervisningsprocesserna. Det skulle kunna förklaras med hjälp av begreppen: utgångspunkt - 

process – resultat. Utgångspunkten (ramar) påverkar genomförandet i 

undervisningen (processen) vilket i sin tur påverkar resultatet av undervisningen (Lundgren, 

1999; Dahllöf, 1999).   
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3. Metod 

I detta kapitel redogör vi i avsnitt 3.1 Kvalitativ metod, den metod som studien baseras på. I 

avsnittet 3.1.1 Datainsamlingsmetod redogör vi för den metod vi har använt för att samla in 

data till vår studie. I avsnittet 3.1.2 Urval beskriver vi hur studiens urval av informanter har 

ägt rum. I avsnittet 3.1.3 Semistrukturerade intervjuer belyser den intervjumetoden vi har 

använt. 

3.1 Kvalitativ metod 

Studien baseras på en kvalitativ ansats, som är användbar för att få djupare kunskaper om hur 

olika personer uppfattar studiens aktuella ämne (Tivenius, 2015). Enligt Bryman (2016) 

omfattar kvalitativa studier oftast ord och informanters olika uppfattningar av fenomenen som 

undersöks. Oftast baseras kvalitativa studiers resultat på något teoretiskt perspektiv och 

kategorierna utgår från datainsamlingen och dataanalysen (Bryman, 2016).   

 

Informanternas uppfattningar och reflektioner kring skolors likvärdiga utbildning är det 

centrala i studien. Med den kvalitativa metoden har det möjliggjorts att vi fått en inblick i hur 

rektorer och lärare definierar och arbetar för att uppnå en likvärdig utbildning inom 

skolverksamhetens praktik. Den kvalitativa metoden medför att studiens resultat inte är 

generaliserbart. Metoden kan däremot användas för att öka kunskapen, synliggöra och 

uppmärksamma hur lärare och rektor definierar begreppet likvärdig utbildning och arbetar för 

att uppnå en likvärdig utbildning (Tivenius, 2015).  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

De potentiella informanterna hittades med hjälp av sökmotorn Google och via Eskilstuna 

kommuns hemsida. De kontaktades sedan med ett bifogat informationsbrev om studiens syfte 

och frågeställning och om intervjuundersökningen via e-postmeddelanden.  

 

3.2.2 Urval 

Bekvämlighetsurval utgör ett praktiskt kännetecken men inom vetenskaplig forskning får 

urvalet inte enbart baseras på bekvämlighet (Denscombe, 2018). Därför valde vi innan vi fick 

tag i våra informanter som deltog i undersökningen, att göra ett subjektivt urval.   

 

För att få kontakt med potentiella informanter valde vi att använda ett subjektivt 

urval. Denscombe (2018) beskriver att ett subjektivt urval av potentiella informanter sker 
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utifrån studiens frågeställning och syfte och utgår från vilken kunskap eller erfarenheter som 

de potentiella informanterna kan tänkas ha inom studiens område. Det som undersöks i 

studien blir således inte generaliserbart, då det oftast är ett litet antal informanter som har 

valts ut i förhållande till deras enskilda expertis och erfarenheter inom studiens 

undersökningsområde.   

 

När vi hade fått kontakt med de potentiella informanterna utgick vi från ett 

bekvämlighetsurval, där de informanter som samtyckte till studien snarast blev utvalda för 

intervjuundersökningen. Våra informanter bestod av en lärare och fem rektorer. De var 

svårtillgängliga och därför valde vi de personer som samtyckte till undersökningen fortast för 

deltagande i intervjuundersökningen. När vi genomförde urvalet av informanter, insåg vi att 

de rektorer som samtyckt till undersökningen var för få. Vi valde därför att ha med en lärare i 

studien på grund av tidsbristen, detta blev så att säga en nödlösning för att få ihop antalet 

informanter. I resultatet presenteras inte vem det är som sagt vad, då vi är intresserade av vad 

det är som sägs och inte huruvida det är rektorerna eller lärare.   

 

Bekvämlighetsurval innebär enligt Denscombe (2018) att det är de första informanterna som 

svarar som väljs ut till intervjuundersökningen. Med hänsyn till begränsade ekonomiska 

resurser och tidsbristen kan det vara en möjlighet för undersökare att använda 

bekvämlighetsurval som urvalsmetod. Vid användning av bekvämlighetsurval kan 

undersökarna utgå från närliggande områden för att genomföra undersökningen (Denscombe, 

2018).  

 

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer används inom kvalitativa studier, för att framhäva 

informanternas enskilda tolkningar och perspektiv på det aktuella ämnet som undersöks. 

Under semistrukturerade intervjuer brukar intervjuaren utgå från informanternas intressen och 

tillåta att informanterna styr riktningen i samtalet. Dock ser intervjuaren till att intervjun 

behåller fokus på ämnet som undersöks. Det medför att intervjuaren måste vara flexibel och 

anpassa sig efter informanternas svar och deras intressen (Bryman, 2016).   

 

Intervjufrågor som används vid semistrukturerade intervjuer är oftast utformade före 

intervjutillfället. Däremot kan frågor bli omformulerade, läggas till eller tas bort beroende på 
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vad som behandlas vid intervjutillfället. Ordningen på frågorna kan också variera beroende på 

samtalets utformning (Bryman, 2016).   

 

Före intervjutillfällena med våra informanter skickade vi ut ett informationsbrev med 

information som kan tänkas vara väsentligt för de potentiella informanterna. Via 

informationsbrevet fick de potentiella informanterna vetskap om vilka rättigheter de har och 

möjlighet att fundera över om de hade möjlighet att ställa upp. Av de informanterna som 

kontaktades besvarade sex informanter att de hade möjlighet att medverka i denna studie och 

intervjutider bokades in. Fem informanter hade möjlighet att genomföra personliga intervjuer 

samtidigt som den sjätte endast hade möjlighet att delta i intervjun via e-post. Innan 

intervjuerna ägde rum skickade vi ut intervjufrågorna till informanterna. Vid 

intervjutillfällena spelades intervjuerna in på två olika enheter, för att få med all information 

som informanterna gav.  

 

Alla informanter fick möjlighet att fundera över frågorna innan de besvarade intervjufrågorna 

vid intervjutillfället eller via e-post. När det gäller intervjuer via mejl eller fysiska 

intervjutillfällen är det möjligt att ställa följdfrågor och få ta del av informanternas egna 

tankar kring området (Bryman, 2016).   

 

Enligt Bryman (2016) möjliggör inspelningar att all information informanterna anger kommer 

med till transkribering. Det möjliggör således att intervjuaren kan analysera informanternas 

svar och gå igenom dessa svar flera gånger. Däremot finns risken vid inspelning av intervjuer 

att informanternas svar påverkas av att det blir inspelat. Det kan ta längre tid att lyssna på 

inspelningarna och sedan transkribera dem, men det är nödvändigt för att få med all 

information som informanterna har uppgett. 

 

Intervjun som ägde rum via e-post hade ett bifogat Word-dokument med alla intervjufrågor i. 

Vi valde att genomföra denna internetbaserade intervju med hänsyn till tidsbristen. Intervjuer 

via mejl innebär enligt Bryman (2016) och Denscombe (2018) att informanterna kan besvara 

frågorna när de själva har möjlighet, då alla frågor är förmedlade via skrift och svaren som vi 

fick också var skriftliga. Den skriftliga internetbaserade intervjun behövde inte transkriberas 

på grund av att svaren redan fanns antecknade (Bryman, 2016; Denscombe, 2018). Bryman 

(2016) poängterade även att det kan underlätta för intervjuarna att kunna ställa följdfrågor 
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eller önska förtydliganden från informanterna efter själva intervjun, vid användning av 

internetbaserade intervjuer.  

 

3.2.4 Databearbetning 

Studiens empiriska data transkriberades samtidigt som vi lyssnade noga på de inspelade 

intervjuarna. Därefter läste vi igenom transkriberingen och lyssnade på de inspelade 

intervjuerna för att se till att vår transkribering överensstämmer med informanternas utsagor. 

Därefter kodade vi de transkriberade utsagorna var för sig och försåg dem med koder som gör 

det enkelt för oss att kunna spåra utsagorna till informanterna. Vi sammanställde därefter 

informanternas utsagor med hjälp av nyckelord. Dessa nyckelord utgjorde informanternas 

huvudsakliga innehåll i förhållande till varje intervjufråga. Sammanställningen visade att 

informanternas svar kunde skilja sig mycket från varandra vilket medförde att det fanns 

många olika kategorier i svaren. Med hänsyn till studiens omfattning valde vi därför att 

använda intervjufrågorna vid presenterandet av studiens empiri.  

 

3.2.5 Tolkning av empiri 

Tolkning av den insamlade empirin bör ske med hjälp av det teoretiska perspektivet som 

studien utgår från. Med hjälp av det teoretiska perspektivet kan författares egna värderingar 

och tankar åsidosätts (Tivenius, 2015).   

 

I denna studie har empirin tolkats med hjälp av ramfaktorteorin. Det innebär att vi har utgått 

från ramfaktorteorin när vi tolkat den empiriska datan och besvarat studiens frågeställning 

med hjälp av det. Det redovisas i avsnittet 5.2 Tolkning av empiri.  

  

3.3 Etiska principer 

Vi har beaktat de fyra etiska principerna i denna studie. (1) informationskravet, (2) 

samtyckeskravet, (3) nyttjandekravet och (4) konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Syftet med de etiska principerna är att skydda de informanter som deltar i studien och hur 

författare i olika studier bör hantera den insamlade empirin, och hur undersökningar bör 

genomföras med ett etiskt förhållningssätt (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

Informationskravet innebär att informanterna får information om studien och dess syfte innan 

de beslutar sig att vara med i studien. Informanterna får även information om att de kommer 
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att kodas, vad det är studien kommer att analysera utifrån deras angivna svar, hur länge, hur 

och var den insamlade empirin kommer att sparas. Informanterna får också reda på att de när 

som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. Vid tillbakadragande av samtycket till studien 

kommer deras svar att makuleras från studien (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna får skriva på ett intyg där de samtycker till att 

delta i undersökningen. I intyget för samtycke får informanterna information om studien, 

studiens syfte, och väsentlig information som inkluderas i informationskravet. När 

informanterna samtycker till att delta i undersökningen och studien får de reda på att de har 

rätt att återkalla sitt samtycke när de vill (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som våra informanter lämnar inte får användas i 

några andra syften eller studier än till det de har gett samtycke till. Andra forskare som är 

intresserade av att ta del av de informanternas förklaringar måste i så fall kontakta 

informanterna för att få ett samtycke av dem (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att författaren till studien försäkrar att informanternas 

uppgifter inte kommer överlämnas till andra personer eller studier och att det enbart är 

behöriga personer som kommer att ta del av undersökningsmaterialet. Genom anonymisering 

och kodning av intervjuerna går det inte att koppla respondenternas uppgifter till enskilda 

respondenter (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4. Resultat 

I detta kapitel redogör vi för den insamlade datan i avsnitt 4.1 Empiri, i avsnitt 4.2 Tolkning 

av empiri, tolkar vi empirin utifrån studiens teoretiska perspektiv. Kapitlet avslutas sedan i 

avsnitt 4.3 Resultatsammanfattning, med en kort sammanfattning av den väsentliga 

informationen från studiens resultat (Tivenius, 2015).  

4.1 Empiri  

I detta avsnitt redogör vi vår empiri utifrån de intervjufrågor som vi har använt i 

undersökningen. I varje delavsnitt sammanfattar vi informanternas svar i ett stycke och visar 

illustrativa exempel från intervjuerna (Tivenius, 2015).  
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4.1.1 Begreppet likvärdig utbildning 

Begreppet likvärdig utbildning definieras med att skolan ska arbeta med det kompensatoriska 

uppdraget, att alla elever ska få möjligheterna att utvecklas mot de kunskapskrav och skolans 

mål som anges i läroplanen 2011. Begreppet innebär att skolan ska göra anpassningar efter 

elevernas olika förutsättningar, behov och bakgrund.  

 

Eleverna ska ju få en likvärdig utbildning men det betyder inte att alla elever ska få exakt 

samma eftersom de har olika förutsättningar men att de ska få möjlighet att nå lika långt. 

Likvärdig betyder inte lika, utan att några elever ska kunna få mer och några elever mindre 

beroende på vad de har för startläge, vilka förutsättningar, eller hur mycket stöd som de får 

hemma. En elev som får mindre stöd hemma behöver mer stöd i skolan och 

tvärtom (Informant 2).  

 

Begreppet är problematiskt, då det kan förekomma olika tolkningar av begreppet och dess 

innebörd. Ett problem med begreppet är att det finns skolpersonal som tolkar begreppet som 

att undervisningen ska se exakt likadan ut för alla elever.   

 

Problemet med likvärdig utbildning är nog det att man kan tolka det som att alla ska få 

exakt lika saker, snarare än att alla ska få det dem behöver, kan jag tycka. Men det är inte 

så likvärdigt om alla får exakt lika (Informant 3).  

 

4.1.2 Faktorer och arbetssätt som främjar skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning 

Skolan bör erbjuda läxhjälp inom skolverksamheten för att eleverna ska få möjlighet att få 

hjälp med skoluppgifter. Genom att erbjuda läxhjälp i skolan får eleverna möjlighet att få 

hjälp med sina studier och skoluppgifter. Vid användning av olika svårighetsgrader på 

uppgifter, att skolorna erbjuder eleverna varierande uppgifter i undervisningen och att läraren 

anpassar undervisningsmetoderna efter elevernas enskilda behov, förutsättningar och 

bakgrund, kan främja skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning.   

 

Lärare bör vid planering av undervisningstillfällen utforma tre olika svårighetsgrader på 

uppgifterna i undervisningen, en som utgår från majoriteten av klassen, en som utgår från de 

svagare eleverna och en som utgår från de högpresterande eleverna (Informant 2).  

  

En del elever har ett mycket gott stöd i hemmet med skoluppgifter samtidigt som en del har 

mindre stöd i hemmet. Detta innebär att skolan bör erbjuda läxläsning under skoltid för att 

lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag och erbjuda eleverna en likvärdig utbildning 

(Informant 1).   
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Skolpersonalen och lärare bör ha kollegiala samtal och samarbeta för att öka måluppfyllelsen 

att uppnå en likvärdig utbildning. Genom att dela undervisningsplaneringar, lärverktyg och 

läromedel kan lärarna stötta varandra i arbetet. Utbildningens omfattning bör anpassas utefter 

elevernas enskilda behov och förutsättningar. Skolans kompensatoriska uppdrag är viktigt för 

att elever ska få lika förutsättningar och att alla elever ska få möjlighet att få lika 

förutsättningar att tillägna sig utbildningen och uppnå kunskapskraven och utbildningens 

mål.  

 

Lärare måste få möjligheter att arbeta mera tillsammans med andra lärare, för att utbyta idéer och 

tankar. Med hjälp av samverkan inom arbetslagen, kan elevernas måluppfyllelse diskuteras och 

problematiseras. Den undervisande läraren får då möjligheter att utbyta undervisningsstrategier och 

material med varandra för att inkludera eleverna i undervisningen utifrån deras enskilda behov och 

förutsättningar (Informant 6).  

 

Det är viktigt med heterogena elevgrupper för att kunna uppnå en likvärdig utbildning på 

skolorna. Elevernas lärandesituation kan gynnas, om elevsammansättningen dels består av 

lågpresterande elever, dels högpresterande elever. Med en varierad elevsammansättning kan 

högpresterande elever stärka och hjälpa de lågpresterande eleverna. En annan förutsättning är 

när all personal inom skolverksamheten är enade om hur de ska arbeta mot att uppnå en 

likvärdig utbildning och vad begreppet innebär. En faktor som främjar skolans möjlighet att 

uppnå målet, att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning, är när skolan har möjligheten att 

köpa in läromedel och lärverktyg. Skolpersonalen behöver ha höga förväntningar på eleverna 

och kunna arbeta ämnesövergripande för att möjliggöra elevernas utveckling och lärande så 

långt som möjligt med hänsyn till elevernas enskilda behov, förutsättningar och bakgrund.   

 

Skolorna kanske borde få samma möjligheter att kunna köpa in böcker, datorer och andra läromaterial 

samt lärverktyg. Men idag ser det olika ut med vad skolorna har råd med och hur mycket läromaterial 

och lärverktyg som finns inom skolan. I vissa skolor kanske de arbetar mycket med Ipads eller datorer 

och i andra skolor kanske de inte gör det i lika stor utsträckning, på grund av de ekonomiska 

förutsättningarna (Informant 3).  

 

4.1.3 Faktorer och arbetssätt som riskerar att hindra skolans mål att uppnå en likvärdig 

utbildning 

Ett arbetssätt som riskerar att hindra skolans måluppfyllelse gällande en likvärdig utbildning 

är om lärarna och personalen tänker och arbetar med att alla elever ska göra likadant och 
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samma sak. Avsaknaden av diskussioner och reflektioner om likvärdig utbildning riskerar 

således att hindra skolans mål genom att det inte finns tydlighet kring begreppet och de 

arbetssätt som kan främja den likvärdiga utbildningen.   

 

När alla elever ska göra likadant, att alla elever oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska följa 

samma undervisningsutformning och att skolan inte ger elever i svårigheter anpassningar eller särskilt 

stöd. Detta kan medföra väldigt stora hinder för att uppnå skolans mål. När skolan inte beaktar 

elevernas olikheter när det gäller undervisningen eller utbildningen, då följer skolan inte skollagen 

(Informant 5).  

 

Om skolans läromedel eller lärverktyg inte räcker till för alla elever, kan det medföra 

svårigheter att uppnå målet. När det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser på skolan kan 

det medföra svårigheter att anpassa undervisningen och att köpa in material. För lite 

undervisningstid, för små lokaler och stora gruppstorlekar är några ramfaktorer som riskerar 

att hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning. Om skolorna inte har möjlighet att 

erbjuda eleverna särskilt stöd, de anpassningar eller den hjälp som eleverna är i behov av kan 

det riskera att hindra skolans mål. Om alla elever måste samarbeta med varandra i grupper 

eller liknande kan det riskera att hindra måluppfyllelsen, då en del elever i vissa svårigheter 

inte har den förutsättningen att kunna samarbeta med andra.  

  

Elever med vissa typer av diagnoser kan inte samarbeta med någon. Klassindelning och 

gruppindelning är uppgifter där läraren måste ta personliga hänsyn i alla situationer 

(Informant 4). 

 

4.1.4 Mätning av skolans likvärdiga utbildning 

Skolornas likvärdiga utbildning kan mätas genom elevernas kunskapsresultat och 

måluppfyllelse. Med hjälp av jämförelser med andra skolors resultat kan man mäta om skolor 

uppnår en likvärdig utbildning i hela landet.  

 

Nationella prov, bedömningsstöd och bedömningsmatriser mäter samma saker på alla skolor över hela 

landet och det kan vara ett sätt att mäta likvärdigheten. Sen tycker jag personligen att en likvärdig 

utbildning behöver mätas på en individuell nivå, där alla elever som är i behov av anpassningar och stöd 

har fått det. Det kan vara ett sätt att mäta skolors likvärdiga utbildning (Informant 3).   
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De mätinstrument som finns idag är hur många elever som uppnår ett visst betyg, hur många elever som 

får gymnasiebehörighet och med hjälp av PISA- och SALSA-mätningar går det att mäta skolors 

likvärdiga utbildning, men frågan är om dessa verkligen mäter likvärdigheten i skolan (Informant 5).  

 

Elevernas kunskapsresultat kan användas för att mäta skolors likvärdiga utbildning, men jag funderar på 

om det verkligen mäter likvärdigheten. Måluppfyllelse är ju ett sätt att mäta, delvis likvärdighet... 

Jämförelse mellan andra skolors resultat presenteras en gång varje år inom olika sammanhang. Men 

betyget är nog det man tittar på främst och måluppfyllelsen (Informant 1).   

 

4.1.5 Information till elever och vårdnadshavare om skolans likvärdiga utbildning 

Det ser olika ut på skolor om hur vårdnadshavare och elever får kännedom om skolornas 

likvärdiga utbildning och hur skolan arbetar mot att uppnå en likvärdig utbildning. 

Vårdnadshavare och elever blir ibland hänvisade till skolans skrivna dokument och riktlinjer 

som handlar om likvärdigheten i skolan, för att få information om hur skolan ser på 

likvärdighet och arbetar för att vara likvärdig. Skolans skrivna dokument och riktlinjer 

gällande likvärdigheten används för att upplysa elever och vårdnadshavare om skolans 

uppdrag att uppnå en likvärdig utbildning. Ibland får vårdnadshavare och elever på olika 

skolor däremot informationen genom en presentation om utbildningssystemet. Det är 

vanligast att elever och vårdnadshavare informeras om skolans likvärdiga utbildning i 

enskilda situationer, exempelvis vid utvecklingssamtal.  

 

Om eleverna informeras om de olika förutsättningar som finns i gruppen så är de fulla med empati och 

förståelse för att det måste få att se olika ut i klassrummet (Informant 4).   

 

Vår skola har fika med föräldrar där det finns en presentation om det svenska utbildningssystemet och 

då är likvärdighetsperspektivet en viktig del i den presentationen...I dessa sammanhang påvisar vi vad 

eleverna har rätt till och det hänger ihop med likvärdigheten (Informant 1).  

 

Det är inte så att skolan går ut och informerar, här har vi den här likvärdiga utbildningen och vi kan 

erbjuda det här och det här. Det tror jag inte att någon skola direkt gör... På vår skola finns det 

dokument skrivna som är tillgängliga för vårdnadshavare att läsa, och vi talar om att dessa dokument 

finns och var man kan hitta dessa (Informant 3).  
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4.1.6 Möjligheten att uppnå en likvärdig utbildning 

Det är oenhetligt huruvida det är möjligt att uppnå en likvärdig utbildning på olika skolor eller 

om det inte är möjligt. Det kan vara möjligt för vissa skolor att uppnå målet samtidigt som det 

inte alltid är möjligt att uppnå målet för andra skolor. 

 

Det är inte möjligt enligt mitt förmenande. Inte minst mot bakgrund av olika kommuners olika 

förutsättningar. Skolorna har olika resurser beroende på vilken kommun skolan tillhör och hur 

elevsammansättningarna ser ut (Informant 4).   

 

Tyvärr tror jag inte att alla skolor kan nå en likvärdig utbildning, även om vi ska. Jag tycker absolut att 

vi ska försöka så långt vi bara kan (Informant 2).  

 

Det måste jag tro, det tycker jag är en av de här huvuduppgifterna, om inte jag tror på det, då är det 

svårt att förmedla det till personalen. Det står uttryckligen att det är det vi ska arbeta för... Annars kan vi 

lägga ner alltihopa om jag inte tror på det, så tänker man ju (Informant 5). 

 

4.2 Tolkning av empiri  

I detta avsnitt tolkar vi och förstår vår empiri utifrån det teoretiska perspektivet som studien 

grundas på, det vill säga Urban Dahllöfs ramfaktorteori. Vi presenterar resultatet utifrån 

studiens tre frågeställningar; 4.2.1 Definition av begreppet likvärdig utbildning inom 

skolverksamheten 4.2.2 Arbetssätt och faktorer som kan främja skolans likvärdiga utbildning 

och slutligen 4.2.3 Arbetssätt och faktorer som kan riskera att hindra skolans likvärdiga 

utbildning  

4.2.1 Definition av begreppet likvärdig utbildning inom skolverksamheten  

Studiens resultat visar att begreppet likvärdig utbildning definieras med att lärare ska anpassa 

utbildningen och undervisningen efter elevernas enskilda behov och förutsättningar. 

 

Broady (1999) menar att elevernas enskilda behov och förutsättningar kan vara ramfaktorer 

som påverkar skolans undervisningsmetoder och undervisningens utformning, då läraren 

inte kan styra över hur elevsammansättningen ser ut.  

 

Empirin visar att det finns problematik med begreppet likvärdig utbildning då det inte finns 

någon entydig definition av begreppet eller dess innebörd.  
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Lundgren (1999) och Dahllöf (1999) menar att skolans mål måste vara tydligt för att skolan 

ska kunna sträva efter att uppnå det. Om det finns ett tydligt mål menar de att olika faktorer 

som påverkar undervisningen kan anpassas efter elevernas och skolans förutsättningar och 

behov.  

 

4.2.2 Arbetssätt och faktorer som kan främja skolans likvärdiga utbildning  

Empirin visar att erbjudandet av läxhjälp är ett arbetssätt som kan främja den likvärdiga 

utbildningen, då skolan tar hänsyn till elevernas olika hemförhållanden och förutsättningar, 

det vill säga arbetar med det kompensatoriska uppdraget.  

Enligt Dahllöf (1999) och Lundgren (1999) går det att använda ramfaktorteorin för att 

beskriva skolors arbete med måluppfyllelsen, med hjälp av termerna utgångspunkt (ramar), 

processen och resultat. Skolors erbjudande av läxhjälp kan då förklaras med att 

ramarna/utgångspunkten är att fånga upp elever som är i behov av hjälp med sina studier. 

Under processen erbjuds eleverna hjälp och stöttning med sina skoluppgifter. Resultatet av att 

skolorna erbjuder läxhjälp visar sig sedan i undervisningen och i elevernas 

kunskapsuppfyllelse. Således kan ramfaktorer påverka skolornas möjlighet att erbjuda 

läxhjälp för elever som är i behov av det.  

Det behövs dessutom kollegiala samtal, att elevsammansättningen bör vara heterogen, att 

skolan ska få möjligheter att köpa in de läromedel och lärverktyg som eleverna behöver 

samtidigt som utbildningens omfattning behöver anpassas efter elevernas enskilda behov och 

förutsättningar. Dahllöf (1999) och Lundgren (2015) lyfter upp dessa som 

ramfaktorer och skolan har inte någon större möjlighet att påverka dessa men de kan vara 

avgörande för undervisningens utformning, innehåll och elevernas måluppfyllelse. 

Fördelarna med heterogena grupper är att eleverna får större möjligheter att lära av och med 

varandra när elevsammansättningen är blandad, dels utifrån elevernas olika bakgrund, dels 

utifrån elevernas enskilda kunskapsnivåer.  

4.2.3 Arbetssätt och faktorer som kan riskera att hindra skolans likvärdiga utbildning 

Det finns många olika ramfaktorer som kan riskera att hindra måluppfyllelsen, att erbjuda 

alla elever en likvärdig utbildning. Ibland saknas tillräckliga läromedel eller lärverktyg för 

alla elever och tillräckliga ekonomiska resurser på skolan för att kunna anpassa och ge 

det stöd elever kan vara i behov av. Det lyfter även Dahllöf (1999) och Lundgren (2015) upp 

som ramfaktorer som kan påverka undervisningen och elevernas måluppfyllelse.   
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Vidare är för lite undervisningstid, bristande tillgänglighet på lokaler, för stora 

gruppstorlekar, att skolor inte alltid har möjlighet att erbjuda särskilt stöd eller anpassningar 

till alla elever, negativa ramfaktorer. Dessa faktorer påverkas av de ekonomiska och de 

pedagogiska resurserna som staten och kommuner ställer till skolornas förfogande. Dahllöf 

(1999) och Lundgren (2015) menar att dessa är en del ramfaktorer som påverkar 

undervisningen och elevernas resultat, då skolan inte kan påverka att det ser ut som det gör 

inom skolverksamheten. Broady (1999) menar att det kan leda till att undervisningen 

resulterar i olikheter inom klassens kunskapsuppfyllelse.  

4.3 Resultatsammanfattning 

I detta avsnitt presenterar vi en kort sammanfattning av resultatet utifrån studiens 

frågeställning.  

4.3.1 Definition av begreppet likvärdig utbildning  

Sammanfattningsvis förekommer det olika definitioner av begreppet likvärdig utbildning, 

vilket är problematiskt. Begreppets innebörd tolkades med att skolan ska arbeta 

kompensatoriskt och se till att alla elever får möjligheter att utvecklas mot att uppnå 

kunskapskraven och de mål som anges i läroplanen 2011. Det innebär även att skolan ska 

anpassa undervisningen och utbildningen efter elevernas olika behov, förutsättningar och 

bakgrund. Problematiken med begreppet beskrevs med att det kan finnas skolpersonal som 

tolkar begreppet som att undervisningen och utbildningen ska se likadan ut för alla elever i 

skolan.   

Med hjälp av ramfaktorteorin kan vi tolka informanternas definitioner utifrån att det är 

skolans undervisningsmetoder och undervisningsutformning som blir påverkade av 

ramfaktorer. Detta kan i sin tur leda till olikheter i elevernas kunskapsuppfyllelse (Broady, 

1999).   

 

Att det finns olika tolkningar av begreppet inom skolverksamheten upplevs som ett problem. 

Enligt ramfaktorteorin skulle det kunna innebära minskade möjligheter till att anpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Det kan således bli svårt att uppnå 

målet, när det inte är tydligt formulerat (Dahllöf, 1999; Lundgren, 1999). 
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4.3.2 Arbetssätt och faktorer som kan främja skolans likvärdiga utbildning  

Ett arbetssätt som skulle kunna främja skolans mål, att uppnå en likvärdig utbildning, kan 

vara att erbjuda läxhjälp inom skolverksamheten till de elever som är i behov av stöttning med 

sina skoluppgifter och studier. Varierade uppgifter och olika svårighetsgrader på uppgifterna 

är också ett arbetssätt som kan främja skolans måluppfyllelse. Undervisningsmetoderna bör 

vara anpassade efter elevernas enskilda behov, förutsättningar och bakgrund för att främja 

skolans mål.   

 

Med hjälp av Dahllöfs (1999) och Lundgrens (1999) modell inom ramfaktorteorin kan 

skolans erbjudande av läxhjälp förklaras med att utgångspunkten (ramarna) att det finns 

elever som är i behov av hjälp och stöttning med skoluppgifter. Under processen erbjuds 

eleverna stöd med sina skoluppgifter och studier. I resultatet kan skolans erbjudande av 

läxhjälp visas genom elevernas kunskapsuppfyllelse.  

  

Skolans måluppfyllelse kan främjas med hjälp av kollegiala samtal och samarbete med all 

skolpersonal inom verksamheten. Samarbetena lyftes upp för att skolpersonalen ska kunna 

dela med sig av bland annat undervisningsplaneringar, läromedel och lärverktyg. 

Utbildningens omfattning bör anpassas utefter elevernas enskilda behov och förutsättningar 

samtidigt som skolan arbetar med det kompensatoriska uppdraget. För att möjliggöra en 

likvärdig utbildning kan det vara en fördel om elevsammansättningen är heterogen. Fördelen 

med heterogena elevsammansättningar är att elevernas möjligheter att utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra kan öka. En annan fördel är när all personal inom 

skolverksamheten är enade om vad begreppet likvärdig utbildning innebär och hur de kan 

arbeta för att uppnå detta mål.  

 

Inom ramfaktorteorin kan skolans möjligheter till att ha kollegiala samtal, samarbeten med 

skolpersonalen, anpassningen av utbildningen/undervisningen och hur elevsammansättningen 

ser ut, beskrivas som ramfaktorer. Dessa ramfaktorer har skolan således ingen större 

möjlighet att påverka men dessa är dock avgörande för undervisningen och elevernas 

måluppfyllelse (Dahllöf, 1999 & Lundgren, 2015).  

 

4.3.3 Arbetssätt och faktorer som kan riskera att hindra skolans likvärdiga utbildning  

Avsaknaden av diskussioner inom skolverksamheten om skolans mål, att uppnå en likvärdig 

utbildning, kan leda till att skolpersonalen utgår från att all undervisning ska se likadan ut för 
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alla elever. Det finns en del ramfaktorer inom skolverksamheten som påverkar skolans 

måluppfyllelse. En del ramfaktorer som riskerar att hindra skolans likvärdiga utbildning är för 

lite undervisningstid, bristande tillgänglighet på lokaler, för lite läromedel, för små 

ekonomiska resurser, för stora gruppstorlekar och för lite möjligheter att kunna erbjuda 

särskilt stöd och anpassningar. I likhet med de ramfaktorer som Dahllöf (1999) och Lundgren 

(2015) lyfter upp inom ramfaktorteorin är de ramfaktorer som angavs i resultatet några utav 

dem. Dahllöf (1999) och Lundgren (2015) menar dessutom att skolan inte alltid kan göra 

någonting åt dessa, då det är kommunen och staten som tillhandahåller skolans ekonomiska 

resurser. 

5. Diskussion  

I diskussionskapitlet kommer först en resultatdiskussion där vi diskuterar studiens resultat 

utifrån studiens teoretiska perspektiv, styrdokument för skolan och tidigare forskning. Efter 

resultatdiskussionen presenterar vi studiens slutsats. Kapitlet avslutas sedan med en 

metoddiskussion, där vi diskuterar metodens relevans för studien.  

5.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur skolpersonal definierar begreppet likvärdig 

utbildning och vilka arbetssätt eller faktorer i skolor, som kan främja respektive riskera att 

hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning. Resultatet och slutsatsen är inte 

generaliserbara på grund av metodvalet och ett fåtal informanter. Studiens resultatdiskussion 

är uppdelad i tre mindre avsnitt som utgår från studiens frågeställning. Studiens frågeställning 

består av tre olika frågor, (1) hur definieras begreppet likvärdig utbildning inom skolan av en 

lärare och fem rektorer, (2) vilka arbetssätt eller faktorer kan främja skolans likvärdiga 

utbildning enligt en lärare och fem rektorer och (3) vilka arbetssätt eller faktorer kan riskera 

att hindra skolans likvärdiga utbildning enligt en lärare och fem rektorer.  

5.1.1 Definition av begreppet likvärdig utbildning 

Studiens frågeställning är bland annat hur begreppet likvärdig utbildning definieras inom 

skolan av en lärare och fem rektorer. Resultatet i studien visar att begreppet kan definieras 

olika beroende på vem som definierar begreppet. Begreppet definieras med att utbildningen 

och undervisningen ska anpassas utefter elevernas olika behov och förutsättningar.    

  

Definitionen av begreppet likvärdig utbildning och dess innebörd finner vi är intressant då 

begreppet definieras i enlighet med det som Skolverket (2018) skriver i läroplanen och det 
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som står i skollagen (SFS 2010:800). Det skulle kunna tyda på att skolpersonalen följer den 

definition som står där eller att deras svar i undersökningen har påverkats av styrdokumenten.  

Definitionen av begreppet innebär att utbildningen och undervisningen ska anpassas utefter 

elevernas olika behov och förutsättningar. Lundström (2017) hävdar att 

undervisningsförutsättningarna borde fördelas utefter elevernas olika behov och 

förutsättningar på olika skolor.  

  

Anmärkningsvärt är dock att begreppet upplevs som problematiskt, då det kan förekomma 

olika tolkningar av begreppet och dess innebörd, vilket Lundgren (2017) också beskriver som 

problematiskt. Att riksdagen har utformat en skollag, där alla skolor ska erbjuda elever en 

likvärdig utbildning (SFS 2010:800), men att studiens resultat visar att det inte finns någon 

direkt entydig definition av begreppet eller dess innebörd, finner vi är intresseväckande. Då 

det förekommer olika tolkningar av begreppet, ingen entydig definition, kan det medföra 

svårigheter att upprätthålla en likvärdig utbildning, enligt vår uppfattning. Utifrån 

ramfaktorteorin behövs det även en entydig definition av skolans mål för att skolor ska kunna 

sträva efter att uppnå målet (Dahllöf, 1999; Lundgren, 1999). 

 

5.1.2 Arbetssätt och faktorer som kan främja skolans likvärdiga utbildning 

Studiens frågeställning är bland annat vilka arbetssätt eller faktorer kan främja skolans 

likvärdiga utbildning enligt en lärare och fem rektorer. Empirin visar att det finns många olika 

arbetssätt och faktorer som kan främja skolans mål, att uppnå en likvärdig utbildning. Empirin 

visar att det är viktigt med samarbete och kollegiala samtal i arbetet med att nå skolans mål. 

Det tycker vi är en grundläggande förutsättning, för att möjliggöra att personalen är eller blir 

enade om begreppet och dess innebörd. Inom dessa samarbeten och samtal kan personalen få 

utrymme att diskutera begreppet och hur de kan arbeta för att sträva efter att uppnå målet.   

 

Möjligheten till att ha kollegiala samtal, samarbeten med mera, beror på skolans 

ramfaktorer. De ramfaktorer som Dahllöf (1999) och Lundgren (2015) lyfter upp är bland 

annat att skolans lokaler inte är utformade för att ha samtal mellan personalen och att det inte 

finns tillräckligt med tid. För att utbyta erfarenheter och idéer kan det vara en möjlighet för 

skolpersonalen att samtala och diskutera om deras gemensamma mål, som de ska sträva efter 

att uppnå, enligt oss. När det inte finns lokaler som är utformade för att ha samtal mellan 

personalen och att tiden inte räcker till kan det medföra avsaknaden av diskussioner om 
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begreppet likvärdig utbildning. Det kan även medföra att skolan arbetar på olika sätt utan att 

reflektera över målet och de arbetssätt som kan främja måluppfyllelsen.   

 

Andra arbetssätt som kan främja skolans måluppfyllelse, att uppnå en likvärdig utbildning, 

är exempelvis varierande uppgifter i undervisningen och olika svårighetsgrader på 

uppgifterna. Läraren bör även anpassa undervisningsmetoderna utefter elevernas olikheter och 

erbjuda läxhjälp med hänsyn till skolans kompensatoriska uppdrag. För att möjliggöra 

anpassningar behöver skolpersonalen enligt Lundström et al. (2017) ha tillräckliga 

ämneskunskaper och specialpedagogiska kunskaper. Det poängteras även av Skolverket 

(2018) att undervisningen och utbildningen ska anpassas utefter elevernas olikheter och utgå 

från elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter, bakgrund och förutsättningar för att 

möjliggöra att eleverna blir stimulerade i sitt lärande. Detta är viktigt enligt oss, att eleverna 

får den hjälp och stöttning de är i behov av och får förutsättningar att utvecklas mot 

kunskapskraven och utveckla relevanta förmågor. Vi tycker att det är viktigt att skolan 

beaktar de elever som har kommit långt i sin utveckling och att de får möjligheter att känna 

sig utmanade så att skolan blir lustfylld. Lindensjö och Lundgren (2012) lyfter fram vikten av 

att kompensera de elever som behöver anpassningar, samtidigt som Lundström (2017) menar 

att olika former av hjälpmedel ska vara accepterat i klassrummet. Det vill säga att likvärdighet 

inte behöver betyda att alla får lika mycket av en sak, utan det ska utgå från elevernas 

förutsättningar och behov.   

 

Inom ramfaktorteorin beror skolornas möjlighet att anpassa undervisningen, främst på de 

ekonomiska resurserna som skolorna får tilldelade. Det är de politiska riktlinjerna och 

läroplanen som styr skolans resurser och utformning (Lundgren, 2015; Dahllöf, 1999). 

Lindensjö och Lundgren (2012) menar därför att resursfördelningen borde fördelas på ett sätt 

som främjar skolans möjligheter att anpassa och kompensera för eleverna. Carlbaum (2014) 

påpekar vikten av att resursfördelningen bör fördelas utefter elevsammansättningens behov, 

förutsättningar och bakgrund. Detta anser vi borde vara en självklarhet, att skolornas resurser 

fördelas utefter skolornas behov, för hur kan de annars ha tillräckliga resurser för att erbjuda 

eleverna en likvärdig utbildning, och lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag?  

 

5.1.3 Arbetssätt och faktorer som kan riskera att hindra skolans likvärdiga utbildning 

Studiens frågeställning var bland annat vilka arbetssätt eller faktorer kan riskera att hindra 

skolans likvärdiga utbildning enligt en lärare och fem rektorer. Studiens resultat visar till 
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exempel att avsaknaden av diskussioner mellan skolpersonalen och många olika ramfaktorer 

kan riskera att hindra skolans likvärdiga utbildning. Exempelvis handlar ramfaktorerna om för 

lite undervisningstid, brist på lokaler och läromedel och även skolornas begränsade 

ekonomiska resurser. För stora gruppstorlekar och bristande möjligheter att erbjuda stöd och 

anpassningar är några ramfaktorer som kan riskera att hindra skolans mål, att uppnå en 

likvärdig utbildning.  

 

I enlighet med ramfaktorteorin kan de ovanstående ramfaktorerna påverka skolans utformning 

på undervisning, undervisningsinnehållet och elevernas kunskaps- och måluppfyllelse. Dessa 

ramfaktorer kan skolorna inte påverka men de har betydelse för skolors likvärdiga utbildning 

(Dahllöf, 1999; Lundgren, 2015). Med dagens skolpeng och så som resursfördelningen sker i 

dagsläget, där skolornas ekonomiska resurser fördelas utefter antalet elever på skolan (Jarl et 

al., 2017; Lundgren, 2017), kan det medföra svårigheter för skolan att lyckas med det 

kompensatoriska uppdraget. Detta kan innebära att skolor inte uppnår målet med 

en likvärdig utbildning. Kanske de ekonomiska resurserna till skolorna borde fördelas ut 

direkt från staten istället, som Lundström et al. (2017) också lyfter upp. Då skolpengen 

fördelas utifrån kommunerna till skolorna (Lundström, et al., 2017) kan det enligt 

vår uppfattning medföra att skolornas ekonomiska förutsättning beror på vilken kommun 

skolan tillhör. Enligt Skolverket (2018) kan identiska resursfördelningar och 

undervisningsutformning leda till att skolorna inte uppnår målet, att erbjuda alla elever en 

likvärdig utbildning. Om skolorna inte får tillräckliga resurser för att kunna tillgodose alla 

elevers olikheter, medför det enligt O´brien (2007) att skolorna riskerar att inte uppnå en 

likvärdig utbildning. Vi anser därför att det är viktigt med att resursfördelningen sker med 

utgångspunkt i skolornas olika elevsammansättningar och olika behov av resurser.  

 

Om skolorna inte har möjlighet att anpassa utbildningen och undervisningen efter elevernas 

olika behov, förutsättningar och bakgrund kan det enligt oss riskera att skolan inte uppnår 

målet med en likvärdig utbildning, vilket även Carlbaum (2014) lyfter upp. Om skolor inte tar 

hänsyn till elevernas olikheter och anpassar undervisningen och utbildningen efter deras 

olikheter kan det enligt vår mening medföra att skolan inte uppnår målet med en likvärdig 

utbildning samtidigt som skolans kompensatoriska uppdrag kan riskera att fallera. 
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5.2 Slutsats 

Slutsatsen och resultatet är intressant för att det belyser ett aktuellt och debatterat ämne inom 

skolverksamheten. Studiens slutsats och resultat kan användas för vidare forskning samtidigt 

som slutsatsen och resultatet kan användas för att synliggöra hur några personer uppfattar 

begreppet likvärdig utbildning och dess innebörd. Med hjälp av intervjuundersökningen och 

bakgrundslitteraturen fick vi studiens frågeställning besvarad. Forskningsfrågorna består av 

tre frågor, för att uppnå studiens syfte som är att öka kunskapen om hur skolpersonal 

definierar begreppet likvärdig utbildning och vilka arbetssätt eller faktorer i skolor, som kan 

främja respektive riskera att hindra skolans mål att uppnå en likvärdig utbildning Studiens 

frågor som besvaras är (1) hur definieras begreppet likvärdig utbildning inom skolan av en 

lärare och fem rektorer? (2) vilka arbetssätt och faktorer kan främja skolans likvärdiga 

utbildning, enligt en lärare och fem rektorer? (3) vilka arbetssätt och faktorer kan riskera att 

hindra skolans likvärdiga utbildning, enligt en lärare och fem rektorer?  

 

Föregående resultatdiskussion leder fram till tre slutsatser. (1) begreppet likvärdig utbildning 

definieras i huvudsak med att utbildningen och undervisningen ska anpassas utefter elevernas 

enskilda behov och förutsättningar samtidigt som begreppet innefattar skolans 

kompensatoriska uppdrag. Denna definition är ingen entydig definition och har ingen entydig 

tillämpning av begreppet, då det kan skilja sig beroende på vem som definierar begreppet. (2) 

Det finns många olika arbetssätt och faktorer som kan främja skolans mål med en likvärdig 

utbildning. Skolpersonalen behöver samarbeta med varandra och vara enade om begreppet 

och dess tillämpning. Varierande uppgifter med olika svårighetsgrader bör utformas för att ta 

hänsyn till elevernas olikheter samtidigt som skolan bör arbeta aktivt med det 

kompensatoriska uppdraget. (3) En viktig faktor som riskerar att hindra skolans 

måluppfyllelse är bristande ekonomiska förutsättningar. De bristande ekonomiska 

förutsättningarna kan leda till otillräckliga resurser på skolorna för att kunna anpassa 

utbildningen och undervisningen utefter elevernas olikheter. Avsaknaden av diskussioner 

kring begreppet och dess tillämpning kan också leda till att skolor riskerar att inte uppnå en 

likvärdig utbildning.   

 

5.3 Metoddiskussion  

Inför studien reflekterade vi angående vilken metod som skulle kunna vara relevant för vår 

studie. Vi kom slutligen fram till att kvalitativa semistrukturerade intervjuer kunde vara en 
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relevant metod för att besvara studiens frågeställning hur en lärare och fem rektorer 

definierade begreppet likvärdig utbildning och dess innebörd, vilka arbetssätt och faktorer 

kan främja respektive riskera att hindra skolans likvärdiga utbildning, enligt en lärare och 

fem rektorer. 

 

Vi valde att utforma nio intervjufrågor i undersökningen för att kunna besvara studiens 

frågeställning. Dessa skickades ut till alla informanter som samtyckte till att delta i 

undersökningen. Intervjufrågorna hade vi med oss vid intervjutillfället så att vi kunde ställa 

frågorna muntligt och få muntliga svar. De informanter som inte kunde delta i 

undersökningen fysiskt, besvarade intervjufrågorna via skrift. Alla informanter är anonyma, 

med hänsyn till deras integritet och för att de skulle kunna ge så ärliga svar som möjligt. Alla 

potentiella informanter fick ett missivbrev innan de samtyckte till undersökningen, där de 

etiska förhållningssätten beskrevs och hur vi beaktar dessa. Bland annat handlade det om 

anonymiseringen, transkribering och ljudinspelningarna, förvaring av deras svar och 

makuleringen av deras svar. Dessa forskningsetiska principer förtydligade vi för 

informanterna i samband med att intervjuundersökningen ägde rum.   

 

Med hänsyn till att det närmar sig jul hade vi svårt att få tag i informanter som kunde ställa 

upp i undersökningen. Till slut fick vi ändå ihop sex informanter som kunde delta i 

undersökningen. Med hänsyn till studiens omfattning kände vi att det var tillräckligt många 

informanter som deltog i undersökningen, trots att vi egentligen hade hoppats på att få ihop 

nio intervjuer. Under intervjutillfällena la vi till vissa frågor och ibland hoppade vi över några 

frågor som vi ansåg redan var besvarade av informanterna vid en annan fråga. Detta kunde 

möjliggöras med hjälp av vår metodanvändning, semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2016). En del informanter var pålästa på intervjufrågorna och hade de med sig, vilket 

medförde att de själva ledde intervjutillfällena. Dock var vi med och styrde upp ifall det inte 

var väsentligt för studien.   

 

Andra metoder som skulle kunnat användas för att genomföra denna studie, hade kunnat vara 

enkätundersökningar eller semistrukturerade intervjuer med flera informanter. Det skulle även 

kunna vara möjligt att blanda semistrukturerade intervjuer med enkäter. Enkätundersökningar 

skulle kunna användas för att få ett större perspektiv och nå ut till flera informanter.  

 



27 

 

Denscombe (2018) beskriver att enkätundersökningar består av ett frågeformulär där 

informanterna själva får fylla i de alternativ som de känner är lämpligast i förhållande till 

enkätfrågorna och svarsalternativen. Det är enligt Denscombe (2018) viktigt att författarna 

formulerar frågorna på ett sätt som inte kan riskera att informanterna kan misstolka frågorna. 

Samtidigt som enkätundersökningar medför att informanterna kan svara på frågorna när de 

har möjlighet och tid. 

 

Bryman (2016) menar att semistrukturerade intervjuer med flera informanter skulle kunna 

vara mycket tidskrävande, men för att få en sådan tydlig bild som möjligt av skolors 

likvärdiga utbildning skulle detta kunna vara ett alternativ.    

 

De informanter utöver rektorer och lärare som skulle kunna intervjuas, eller ställa 

upp i enkätundersökningar om studiens område skulle kunna vara olika kommunpolitiker i 

barn och utbildningsnämnden.  

 

5.3.1 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär huruvida studien är upprepningsbar ifall någon 

skulle göra om studien och kunna få samma resultat och slutsats som den aktuella studien har 

kommit fram till (Bryman, 2016; Tivenius, 2015).   

 

Genom att vi intervjuade en lärare och fem rektorer för att uppnå studiens syfte, att öka 

kunskapen om hur skolpersonal definierar begreppet likvärdig utbildning och vilka arbetssätt 

eller faktorer i skolor, som kan främja respektive riskera att hindra skolans mål att uppnå en 

likvärdig utbildning, skulle det kunna vara möjligt att genomföra studien igen och eventuellt 

komma fram till samma slutsats som denna studie. Då studiens resultat baserar sig på vad 

informanterna upplever och deras egna uppfattningar skulle det kunna medföra att studiens 

resultat inte är upprepningsbar ifall man använder sig av andra informanter.  

 

Validitet betyder giltighet och innebär huruvida det som har presenterats i studien är 

ändamålsenligt med studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2016; Tivenius, 2015).   

 

Studien har genomgående återkommande centrala begrepp från studiens början till slut. Vi 

diskuterar vår empiri och tolkning av empiri i resultatdiskussionen (avsnitt 5.1 
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Resultatdiskussion), där vi använder oss av bakgrundslitteraturen när vi diskuterar resultatet 

för att komma fram till en slutsats. Vi har valt att utgå från frågeställningen och syftet när vi 

har presenterat och diskuterat resultaten i studien, detta medför att studiens innehåll är 

ändamålsenlig med syftet och frågeställningen.  

 

Reflexivitet 

Under denna studie har vi fått nya insikter och ökade kunskaper om fenomenet som vi tidigare 

inte visste om. Att det kan skilja sig från skola till skola hur och vilka faktorer som påverkar 

skolans likvärdiga utbildning väcker ännu fler frågor hos oss. Vi visste inte om att det är 

många ramfaktorer som påverkar skolans likvärdiga utbildning och att det kan skilja sig 

mycket från skola till skola hur de arbetar med likvärdigheten. Vi har inte haft någon 

medveten påverkan på studiens resultat, då vi enbart ville synliggöra hur det ser ut i olika 

skolor.  

 

Sanningskriterier 

Tivenius (2015) beskriver att det finns tre sanningskriterier som studier bör uppfylla. (1) 

Rimlighetskriteriet innebär att författarna anser att studiens tolkning och resultat är rimlig. 

(2) Koherenskriteriet innebär att resultatet och tolkningen fyller en helhet och är tydligt. (3) 

Korrespondenskriteriet innebär att det teoretiska perspektivet används under tolkningen för att 

författarna till studien ska få distans mellan empirin, personliga åsikter och värderingar under 

bearbetningen och tolkningen av det empiriska resultatet.   

 

Studiens resultat anser vi vara rimligt. Koherenskriteriet uppfylls med hjälp av att studien har 

en röd tråd, relevanta begrepp finns med i hela studien. Resultatet presenteras med hjälp av 

underrubriker som i sin tur skapar lättläslighet för läsaren. Korrespondenskriteriet uppfylls 

med hjälp av att vi har använt ramfaktorteorin som ett teoretiskt perspektiv och ramverk när vi 

har tolkat studiens empiriska resultat.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Skolan ska enligt skollagen (SFS 2010:800) erbjuda en likvärdig utbildning, oavsett skolform 

och var i landet utbildningen äger rum. Då detta är något som finns lagstadgat kommer denna 

aktuella debatt om huruvida skolans utbildning kan betraktas som likvärdig över hela landet 

vara ett återkommande ämne. Våra förslag till fortsatt forskning inom detta område är därför 

att eventuellt intervjua politiker om hur de definierar begreppet likvärdig utbildning, hur de 

anser att skolan ska arbeta för att uppnå målet samt hur de anser att resurserna ska fördelas till 

olika skolor. Vidare tänker vi att det är möjligt att utöka vår studie med hjälp av 

enkätundersökningar om skolors likvärdiga utbildning, för att nå ut till flera verksamma lärare 

och rektorer på skolor runt om i landet. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Hej!  

Vi heter Elin Valbrand och Roosa-Maria Ryhänen och är två studenter vid Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Vi går termin sex och läser kursen Självständigt arbete 1. Vi ska nu 

skriva vårt självständiga arbete (B-uppsats). Syftet med vår studie är att få djupare kunskaper 

om hur rektorer definierar begreppet likvärdig utbildning och hur olika skolor arbetar för att 

uppnå en likvärdig utbildning.  

Med detta informationsbrev tillfrågas du härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi kommer att intervjua rektorer och lärare på olika skolor inom Södermanland. Vi beräknar 

att deltagandet i denna undersökning kommer ta ungefär 30 minuter. Vi kommer att skicka ut 

intervjufrågorna några dagar före intervjutillfället. 

Vi som blivande lärare vill gärna veta hur det ser ut på olika skolor och hur ni definierar och 

arbetar med en likvärdig utbildning. Du kan självklart få ta del av studien, antingen hela 

uppsatsen alternativt enbart studiens resultat. Studien kommer dessutom att publiceras i 

databasen DiVA och blir tillgänglig för alla som vill läsa studien. 

Dina svar kommer med din tillåtelse att spelas in på en enhet. Efter inspelningen kommer era 

svar att transkriberas och anonymiseras och sedan kommer intervjun att raderas på enheten. 

Det är endast vi som är författare till studien, Roosa-Maria Ryhänen och Elin Valbrand som 

kommer att ta del av den inspelade informationen.  

De etiska principerna kommer att beaktas i denna undersökning och i vår studie. Vi kommer 

att anonymisera ditt svar. Vid deltagande av undersökningen kommer dina svar att 

anonymiseras och inte användas i något annat syfte.  

 Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Vid 

avbrytande av ditt deltagande i undersökningen kommer vi att makulera ditt svar och radera 

den inspelade versionen också.  

Avslutningsvis kan ni kontakta oss via e-post vid samtycke till att delta i denna undersökning, 

eller för frågor. Vi som är ansvariga för undersökningen/studien är Elin Valbrand, Roosa-

Maria Ryhänen och vår handledare är Staffan Stranne.  

Studenter:  

Elin Valbrand  0728344XXX evd15001@student.mdh.se  

Roosa-Maria Ryhänen +35840570XXX rrn16001@student.mdh.se  

Handledare:  

Staffan Stranne  021-107XXX staffan.stranne@mdh.se  
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Bilaga 2 Intervjufrågor  
 

1. Hur definierar du begreppet likvärdig utbildning?  

 

2. Anser du att det finns någon problematik med begreppet likvärdig utbildning? 

 

3. Vilka arbetssätt och faktorer anser du främjar skolans mål att uppnå en likvärdig 

utbildning?   

 

4. Vilka arbetssätt och faktorer anser du riskerar att hindra skolans mål att uppnå en 

likvärdig utbildning?  

 

5. Tycker du att det finns några svårigheter eller problem med att uppnå en likvärdig 

utbildning på skolan?  I så fall vilka svårigheter/problem finns och varför? 

 

6. Tycker du att det är möjligt att uppnå en likvärdig utbildning på din skola?  

 

7. Tycker du att det är möjligt för alla skolor att uppnå en likvärdig utbildning?   

 

8. Hur kan likvärdig utbildning mätas enligt dig?  

 

9. Informerar ni elever och vårdnadshavare om skolans likvärdiga utbildning och vad den 

innebär? I så fall hur informerar ni eleverna och vårdnadshavare?  

 

 

 

 


