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1 Inledning 

Att likvärdigheten i skolan är bristande är något som Skolverket (2012) har rapporterat 
om. Enligt Skolverket (2019a) innebär likvärdighetsbegreppet att alla barn ska få lika 
tillgång till utbildning, att kvaliteten på utbildningen ska vara lika var än i landet den 
anordnas, men också att skolans uppdrag är att kompensera för de skillnader som finns 
i elevers förutsättningar. Likvärdigheten har försämrats i den svenska skolan och seg-
regationen lyfts fram som en påverkande faktor (Skolverket, 2012). Klarar då dagens 
skola av att följa upp de lagar som stipuleras i Skollagen? 

I en tidigare pilotstudie (Sarendal & Haglund, 2019) genomfördes en undersök-
ning av lärares upplevelser kring likvärdigheten i skolan. Genom denna pilotstudie vi-
sade det sig att lärare har en entydig bild av begreppet likvärdighet men att vägen till 
att uppnå likvärdighet är svåruppnåelig. Lärare upplever läroplanens vägledning som 
otydlig och målen med en likvärdig skola beskrivs som nästintill en utopi. Detta har 
således skapat ett större intresse för att undersöka hur rektorer upplever skolans lik-
värdighet och de svårigheter som upplevs med att säkerställa en likvärdig utbildning 
för alla elever. 

Skolan har under åren genomgått många förändringar i takt med samhällets ut-
veckling. Till en början var skolan inte tillgänglig för alla utan begränsade sig till en 
minoritet bestående av sönerna till familjer med hög ekonomisk status (Säljö & Lund-
gren, 2014). I slutet av 1900-talet började diskussionen av hur skolan ska kunna skapa 
en likvärdig utbildning för alla elever. I dagens samhälle kommer elever till skolan med 
olika förutsättningar och bakgrunder och det är skolans uppgift att anpassa undervis-
ningen utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta står också explicit i 
läroplanen (Skolverket, 2019b, s.6):  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfa-
renheter, språk och kunskaper. 

Under vår tid som lärarstudenter har vi reflekterat över om utbildningen är likvärdig 
och om skolan är en plats där alla elever kan lyckas. Är skolan verkligen en plats för 
alla? Vi upplever att elever, trots deras olikheter bedöms på samma grunder. Men alla 
elever är inte lika och har inte samma förutsättningar, är skolan en plats där alla elever 
kan lyckas? Vi upplever att likvärdigheten är en av de svårare uppgifterna med att vara 
lärare. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap 9 § stipuleras att: 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
För att skolan ska uppnå likvärdig utbildning måste institutionen lyda Skollagen. Där-
emot finns det rapporter som visar att likvärdigheten i den svenska grundskolan har 
försämrats och det saknas kunskaper om orsakerna.  



 2 

Syftet med föreliggande studie är dels att fördjupa kunskapen om hur rektorer de-
finierar begreppet likvärdighet, dels vilka svårigheter rektorer upplever med att säker-
ställa en likvärdig utbildning.  

Studiens forskningsfrågor är;  
1.  Hur definieras begreppet likvärdig utbildning av sex rektorer? 
2. Vilka hinder ser sex rektorer med att säkerställa en likvärdig utbildning? 
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2 Bakgrund 

Med syftet att fördjupa kunskapen om hur rektorer definierar begreppet likvärdighet 
och vilka svårigheter de upplever med att säkerställa likvärdigheten presenteras först 
begreppet likvärdig utbildning och sedan rektorns ansvar ur skolans styrdokument lä-
roplanen och Skollagen i avsnitt 2.1 Styrdokument. Sedan presenteras likvärdig-
hetsbegreppet ur ett historiskt perspektiv i avsnitt 2.2 Historiskt perspektiv. I av-
snitt 2.3 Den aktuella situationen i skolan beskrivs det aktuella läget i skolan sett 
ur ett likvärdighetsperspektiv. Avslutningsvis presenteras vad vi anser vara relevant i 
tidigare forskning utifrån studiens syfte och forskningsfrågor i avsnitt 2.4 Tidigare 
forskning. 

2.1 Styrdokument 

I detta avsnitt presenteras skolans styrdokument. Skollagen (SFS 2010:800) och läro-
planen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2019b). 

2.1.1 Begreppet likvärdig utbildning 

I Skolverket och Skollagen (SFS 2010:800) står det explicit att skolväsendet vilar på en 
demokratisk grund. Utbildningen ska syfta till att eleverna kan inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Det står även att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Vidare lyfter läroplanen också fram att undervisningen ska 
främja elevernas fortsatta lärande utifrån deras förutsättningar, som exempelvis tidi-
gare erfarenheter, språk och kunskaper.  

I Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap 4 § stipuleras att: 

Utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Detta är en viktig utgångspunkt för både lärare och rektorer att eftersträva, eftersom 
alla barn är unika och lär sig på olika sätt (Skolverket, 2019b). Detta blir således en 
viktig del i lärares och rektorers arbete för att säkerställa en likvärdig utbildning, både 
ur ett utbildnings- och bedömningsperspektiv. 

2.1.2 Rektorns ansvar 

Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. 
Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. (SFS 2010:800) 

I det ovanstående utdraget ur Skollagens 2 kap 9 § blir rektorns huvuduppdrag tydligt. 
Det är rektorn som ansvarar för att utveckla skolans verksamhet. I nedanstående ut-
drag ur läroplanen skapas en tydlig bild av rektorns ansvarsområde i mer detalj: 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergri-
pande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn an-
svarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 
kunskapskraven. (Skolverket, 2019b, s. 16) 
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Rektorn har det övergripande ansvaret för skolans personal och för att eleverna ska få 
den skolmiljö och de förutsättningar som behövs för att nå de nationella målen. Det är 
rektorn som ska se till att skolpersonalen får den kompetensutveckling som deras ar-
betsuppgifter kräver. Rektorn har också ansvaret för skolans resultat och ska genom 
sina medarbetare hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper. (Skolverket, 2019b) 

I rektorns ansvar ingår även att tillgodose eleverna med aktivt lärarstöd, läromedel 
och lärverktyg som anpassas efter elevernas enskilda behov (Skolverket, 2019b). Det 
är rektorn som beslutar om skolans organisation och ska fördela de resurser som finns 
utefter elevernas olika behov och förutsättningar (SFS 2010:800). 

2.2 Historiskt perspektiv 

Under åren har skolan som institution genomgått många förändringar, likvärdighets-
begreppet har således inte alltid varit en central del i skolväsendet. I och med detta blir 
det viktigt att fördjupa kunskaperna om när och hur begreppet infördes ur ett historiskt 
perspektiv. 

Skolan skapades till en början som en institution för att sprida skriftspråket i och 
med handeln och stadslivets utvecklande. Därigenom ökade också behovet av att vara 
skrivkunnig. Att få privilegiet att lära sig skriva var mycket begränsat till en liten del av 
befolkningen. Till en början gick kunskaperna i arv genom generationer och begrän-
sade sig i stort sett endast till männen (Säljö & Lundgren, 2014). Men skolan utveckla-
des sedan till att bli en skola för alla, en skola där barn från alla samhällsklasser möttes. 
Alla hade rätten att gå i skolan och få samma grundläggande utbildning (Lundgren, 
2014a). Men det började att debatteras om hur denna skola skulle utformas. Den så 
kallade differentieringsfrågan väcktes (Lundgren, 2014a; Axelsson & Qvarsebo, 2011). 
Denna debatt kom att grundas i hur skolsystemet skulle utformas och vid vilken ålder 
som eleverna skulle delas upp för enklare eller mer avancerad studienivå. Axelsson och 
Qvarsebo (2011) menar att eleverna sorterades efter deras akademiska begåvning. 
Samhället såg en problematik i att skapa en skola där alla fick lära sig samma saker på 
samma sätt, både på praktiska pedagogiska grunder och organisatoriska. Istället för 
att anpassa undervisningen och arbetssätten för varje enskild elev sorterades eleverna 
utefter deras begåvning. Skolan ansåg att problemet låg hos eleven snarare än i orga-
nisationen (Axelsson & Qvarsebo, 2011).  

I läroplanen Lgr 80 är det första gången som likvärdig utbildning för alla elever 
nämns. Här blir det tydligt att tankar om att gruppera eleverna fortfarande lever kvar. 

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skolstyrelsen bör verka för att eleverna grupperas så 
att en så allsidig social sammansättning som möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter. Oavsett 
val av kurser, ämnen och fria aktiviteter i grundskolan skall alla elever ha samma möjligheter att 
fortsätta studier inom gymnasieskolan. (Lgr 80, s.15) 

Det står explicit i läroplanen att det är skolans uppgift att lämna utrymme för individ-
anpassning av utbildningen. Detta och innebörden av en likvärdig utbildning förtydli-
gas i läroplanen från 1994 (Lpo 94), vilket liknar dagens läroplan från 2011 (Lgr11) 
samt i den reviderade upplagan från 2019. 
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Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall för-
delas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svå-
righeter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
(Lpo 94, s. 4) 

Likvärdighetsperspektivet var en central del i Norden under 1970-talet, menar Lund-
gren (2014b). Vidare skriver författaren att resurserna skulle inriktas med hänsyn till 
den enskilda elevens behov. Detta innebar att skolan fick möjligheten att fördela resur-
ser och därmed ställa nya krav på lärares kompetens att kunna både samarbeta och 
fatta väsentliga beslut om hur resultat och resurser skulle fördelas och värderas. Lund-
gren (2014b) förklarar att utbildningen handlar utifrån tre aspekter, valfrihet, jämför-
barhet och konkurrens. Genom dessa aspekter nås en bättre effektivitet och produkti-
vitet för att anpassa utbildningar till nya krav och förväntningar. 

2.3 Den aktuella situationen i skolan 

I Skolverkets (2012) rapport föreskrivs det att likvärdigheten i den svenska skolan har 
försämrats, dels på grund av elevsammansättningen men också på grund av att olika 
skolor har olika kvalitetsskillnader och förändrande undervisningssätt. Enligt 
Åstrands (2019, 29 juli) blogginlägg presenterade OECD en rapport om att likvärdig-
heten i den svenska skolan är en av de allvarligaste utmaningarna för Sverige. Vidare 
skriver författaren att de eleverna i en svag socioekonomisk situation klarar sig relativt 
dåligt i skolan och att den svenska skolsystemet ger dessa elever sämre förutsättningar 
än vad skolorna i exempelvis Danmark, Finland och Norge gör. Strandberg Zarotti och 
Johanson (2012, 30 november) menar att Sverige kommer långt ner på listan när det 
gäller likvärdigheten i skolan och ligger dåligt till i jämförelse med de nordiska län-
derna. Detta är något som Sadikovic (2018, 30 oktober) rapporterar om för Sveriges 
Radio. Vidare hävdar Strandberg Zarotti och Johanson (2012, 30 november) att detta 
beror på att nya skolreformer kom under slutet på 1990-talet såsom exempelvis det 
nya skolvalet, nya styrdokument och nytt skolbetyg. 

Wallin (2019, 16 augusti) skriver att betygssystemet ska göras om ytterligare en 
gång. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet är överens om att de vill förenkla och 
revidera kurs- och ämnesplanerna i grundskolan. Detta eftersom både lärare och för-
äldrar anser att betygssystemet idag är svårbegripligt och orättvist. Dels på grund av 
att de är skrivna på ett invecklat sätt men också för att de inte tar hänsyn till elevernas 
utveckling. Både politiker och personal inom läraryrket ser positivt på detta, eftersom 
det nya betygssystemet kan leda till större tydlighet och därmed minska stressen hos 
elever. 

2.4 Tidigare forskning 

Med syftet att fördjupa kunskapen om hur rektorer definierar begreppet likvärdighet 
och vilka svårigheter de upplever med att säkerställa likvärdigheten presenteras tidi-
gare forskning uppdelat i två olika underavsnitt. I 2.4.1 Segregation och det fria 
skolvalet framförs forskning kring ämnet segregation och det fria skolvalet kopplat 
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till likvärdighet. I avsnitt 2.4.2 Bristande kunskapsutveckling och individan-
passning presenteras elevernas bristande kunskapsutveckling kopplat till de förut-
sättningar eleverna har. 

2.4.1 Segregation och det fria skolvalet  

Många internationella mätningar har gjorts för att undersöka likvärdigheten i den 
svenska grundskolan. Dessa mätningar har visat att likvärdigheten har försämrats 
(Holmlund, Häggblom, Lindahl, Martinson, Sjögren, Vikman & Öckert, 2014:25; Skol-
verket, 2012) Detta strider mot läroplanen och Skollagen då det står tydligt att skolan 
ska vara likvärdig för alla elever, oberoende av elevers förutsättningar och behov. Vi-
dare menar Lundström, Holm & Erixon Arreman (2017) att rektorers arbete utmanas 
på grund av olika förändringar inom skolsystemet. Det handlar om ökade ekonomiska 
klyftor, demografiska förändringar och andra globala utmaningar. Fortsättningsvis 
skriver författarna att ökad segregation mellan olika skolor och elevers olika kunskaps-
utveckling är sådana påtagliga förändringar som har skett i skolorna under de senare 
åren. Detta betonar även Carlbaum (2016) genom att belysa den ökande socioekono-
miska segregationen i svenska skolor.  

Det fria skolvalet är en av alla de förändringar som har skett under åren och Dove-
mark (2017) förklarar att skolorna i och med skolvalet har blivit en marknad som kan 
gå med vinst eller förlust. Alla skolor drivs av kommunala medel i form av skattepengar 
där skolorna får betalt per elev. Dovemark (2017) förklarar i sin studie att skolorna 
överlever på marknaden för att de profilerar sig och på så sätt kan locka elever med 
något utöver utbildningen. Inför den senaste bearbetningsprocessen gällande den nya 
skollagen menar Gadler (2011) att det lyftes fram förslag gällande att kommunerna ska 
få starta upp elitklasser och att friskolor ska kunna få tilläggsbelopp för elever med 
särskilt stöd. När friskolor inte får detta tilläggsbelopp blir istället konsekvensen att 
elever i behov av särskilt stöd kan nekas en plats på den önskade skolan, vilket i sin tur 
leder till att segregationen ökar och likvärdigheten försämras. Vidare framkommer det 
i Dovemarks (2017) studie att:  

Flera av de intervjuade skolaktörerna uttryckte dock också tvivel och oro runt den rådande 
marknadsdiskursen. Ekonomi, konkurrens, differentiering och vikten av ett eget varumärke ho-
tade likvärdigheten. (s. 82) 

En oro kring det faktum att likvärdigheten hotas som en konsekvens av det fria skol-
valet är något som även Lundström, Holm och Erixon Arreman (2017) konstaterar. 
Författarna menar att rektorers ansvarsuppdrag har förändrats genom åren eftersom 
de förväntas kunna arbeta både med samarbete och konkurrens men också med lik-
värdighets- och marknadsmål. Detta ska ske samtidigt som rektorerna ska ansvara för 
de resultat som skolan får. Dagens skola är bristande, författarna menar att likvärdig-
heten blir svåruppnåelig med ett system där ansvaret är fördelat över kommunerna, 
där friskolor har en stor möjlighet att etablera sig i och med det fria skolvalet. Det som 
Lundström, Holm och Erixon Arreman (2017) istället menar ökar likvärdigheten är 
faktorer som går att koppla till en statlig styrning, exempelvis de nationella proven och 
mål- och resultatstyrning. 
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2.4.2 Bristande kunskapsutveckling och individanpassning 

Ytterligare ett problem som Carlbaum (2016) tar upp är elevernas försämrade kun-
skapsutveckling och betyg. Eleverna i dagens samhälle lever under olika sociala och 
ekonomiska villkor. Deras varierande behov och förutsättningar ställer därför krav på 
hur skolan ska organiseras och att det även ska finnas kompetens i hur skolpersonal 
kan erbjuda elever en likvärdig utbildning (Gadler, 2011). Däremot menar Gadler 
(2011) att skolledningen påvisar att skolväsendet ska erbjuda alla elever en likvärdig 
utbildning men att det i praktiken blir svåruppnåeligt.  

Carlbaum (2016) menar att flertalet beslutsrapporter har visat att en individanpas-
sad undervisning ofta ges till de elever som inte klarar att uppnå kunskapskraven. Vi-
dare förklarar författaren att flertal rapporter visar på att individanpassade uppgifter 
inte är tillgängligt för de elever som når kunskapskraven och som behöver vidareut-
vecklas i sina kunskaper.  

Even those students who easily reach proficiency requirements will not in all schools receive the 
guidance and encouragement they need to reach further in their knowledge. (Carlbaum, 2016, s. 
139) 

I förhållande till dessa olika uttalanden och rapporteringar påvisar Carlbaum (2016) 
att den svenska skolans förmåga att uppfylla en likvärdig utbildning brister. Detta ef-
tersom anpassningen till varje elevs behov och förutsättningar är bristande. 
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3 Teoretiskt perspektiv  

Föreliggande studie har sin utgångspunkt i ramfaktorteorin som Urban Dahllöf först 
myntade under 1970-talet men sedan vidareutvecklades tillsammans med Ulf P. Lund-
gren. Lundgren (2014c) förklarar att ramar som tid och elevsammansättning i grunden 
handlar om hur dessa resurser ska fördelas och användas på ett effektivt sätt. Vidare 
skriver Lundgren att med denna teori kunde möjligheter öppnas och därmed kunna 
koppla hur politiska beslut påverkar undervisningsförlopp och resultat.  

Ramfaktorteorin användes främst som en förklaringsmodell för hur politiska be-
slut och resursfördelning leder till olika undervisningsprocesser och resultat. Det be-
tyder således att denna teori handlar mer om att den lilla delen i skolväsendet som 
exempelvis tid och resurser har en koppling till skolväsendet i helhet (Lundgren, 
2014c).  

Enligt Lundgren (1999) kan ramfaktorteorin ha en betydelse i dagens utformning 
av undervisningen i skolan, vilket fick oss att känna att denna teori är aktuell även idag. 
Denna teori har sin utgångspunkt utifrån frågor om hur undervisningen i praktiken 
formas beroende på de villkoren som skolan som organisation ger (Lundgren, 1994). 
Detta blir därför en central del i vår studie om likvärdigheten utifrån ett skollednings-
perspektiv.  

Undervisningen bör anpassas utifrån dess begränsningar och möjligheter (Dahllöf 
1999; Lundgren 1989). Det finns flertalet ramfaktorer som påverkar elevernas målupp-
fyllelse och undervisningen, både i mån av utformning och innehåll, men som skolan 
inte kan påverka. Exempel på dessa ramfaktorer är elevernas förkunskaper, gruppdel-
ning, arbetsbelastning, ekonomi, elevsammansättning, lokaler och andra politiska 
styrningar (Dahllöf, 1999).   

Studien genomsyras av ramfaktorteorin. En rektors arbete präglas dagligen av 
ramfaktorer, som exempelvis ekonomi och tid och vi torde därför anta att detta teore-
tiska perspektiv lämpar sig. Föregående pilotstudie (Sarendal & Haglund, 2019) hade 
sin utgångspunkt i pragmatismen som utvecklats av John Dewey. Detta teoretiska per-
spektiv har influerat skolan och går därför i linje med skolans grundläggande värde-
ringar och synsätt. Detta perspektiv utmanar därför inte skolans värld och undersöker 
därför inte de olika ramfaktorer som påverkar skolan som verksamhet. Däremot läm-
par sig ramfaktorteorin bättre för denna studie som skrivs ur ett skolledningsperspek-
tiv. På det sättet att skolledningen präglas av olika ramfaktorer i sitt dagliga arbete, 
såsom politiska beslut, tidsåtgången och de ekonomiska resurserna som skolledningen 
blir tilldelad för skolan.  
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för den metod vi valt för studien och dess metodologi. I avsnitt 
4.1 Metodologi beskrivs de metodologiska urvalen utifrån relevant kurslitteratur. I 
avsnittet 4.2 Urval presenteras studies urval av informanter. Därefter redogör vi i av-
snitt 4.3 Genomförande för tillvägagångssätt med informanterna. Sist i kapitlet pre-
senteras det etiska forskningsprinciperna i avsnitt 4.4 Etiska principer som ligger 
till grund för insamlandet av data. 

4.1 Metodologi 

Den metodologi som används för denna föreliggande studie är huvudsakligen baserad 
på Håkansson (2013) och Denscombe (2009). Eftersom denna studie ska fördjupa 
kunskaper om hur rektorer arbetar för att säkerställa en likvärdig utbildning valdes 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta eftersom det lämpar sig för att få både 
en fyllig och nyanserad data som har utgångspunkt i informanternas åsikter, erfaren-
heter och uppfattningar. Tivenius (2015) menar att kvalitativa intervjuer är använd-
bara för att få fördjupade kunskaper om hur informanterna uppfattar studiens aktuella 
ämne.  

För att få en fördjupad kunskap om hur verksamma rektorer definierar begreppet 
likvärdighet och hur de arbetar för att säkerställa en likvärdig utbildning är informan-
ternas erfarenheter och uppfattningar en central del i studien. För att synliggöra infor-
manternas åsikter, erfarenheter och uppfattningar är kvalitativa intervjuer som metod 
fördelaktiga (Tivenius, 2015). 

4.2 Urval  

Urvalet av denna föreliggande studie baseras på sex verksamma rektorer. För att kunna 
samla data valde vi subjektivt informanterna. Detta ansåg vi relevant för vår studie i 
helhet med både syfte, problemområde och forskningsfrågor. Denscombe (2009) un-
derstryker även att det är väsentligt att ha en viss kännedom om antingen människorna 
eller företeelserna som ska undersökas. För att få kontakt med potentiella informanter 
försäkrade vi om att informanterna är verksamma rektorer för att därefter kunna be-
svara våra forskningsfrågor. 

4.3 Genomförande 

I denna del redogörs metodologins operationalisering genom att beskriva datain-
samlingen och databearbetning. Därefter presenteras tolkningen av empirin. 

4.3.1 Datainsamling 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med sex verksamma rektorer. För att få 
en värdefull data har vi valt att genomföra intervjuerna på ett semistrukturerat sätt för 
denna föreliggande studie.  
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För att underlätta för informanterna valdes tid och plats av dem. Vidare hade vi en 
färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras. Intervjuerna tog 20–30 minuter 
att genomföra och vi var även flexibla gällande frågornas ordningsföljd. Detta på grund 
av att vi ansåg att det är både väsentligt och en trygghet för informanterna att kunna 
utveckla och förklara sina svar utan någon tidspress (Denscombe, 2009). De frågor 
som intervjun kretsar kring har vi sammanställt i Bilaga 2. Intervjuguide. För att 
skapa en trygg miljö för informanterna tydliggjorde vi inför varje intervjutillfälle en 
försäkran i form av att den information de lämnar eller deras identitet inte ska gå att 
koppla till informanten. Detta har vi gjort genom ett missivbrev som varje informant 
fick ta del av innan de gav sitt samtycke till att delta i studien. Detta missivbrev finns i 
Bilaga 1. Missivbrev. Genom detta menar Tivenius (2015) att studiens trovärdighet 
stärks. 

4.3.2 Databearbetning  

För att underlätta vid transkriberingen menar Denscombe (2009) att det blir lättare 
att överföra den inspelade intervjun när det endast involverar en informant i taget. Det 
är således bara en person som talar och en röst att känna igen i taget. Vidare lyfter 
författaren även en ytterligare fördel med personliga intervjuer. Uppfattningar och 
synpunkter som kommer till uttryck kommer endast från en källa, det vill säga infor-
manten.  

Studiens empiriska data transkriberades samtidigt som vi lyssnade på ljudinspel-
ningarna från de olika intervjuerna. Detta för att både underlätta för oss när vi skrev 
informanternas utsagor men också för att säkerställa att vår transkribering överens-
stämde med informanternas utsagor.  

När transkriberingen var genomförd kodade vi informanternas utsagor för att göra 
arbetet mer lätthanterligt. Därefter sammanställde vi informanternas utsagor med 
hjälp av två nyckelord. Utsagorna genererade våra kategorier vid presentationen av 
empirin. Dessa nyckelord är begreppet och hinder & möjligheter, vilket formade kate-
gorierna; (1) Likvärdig utbildning, (2) Segregation, (3) Ramfaktorer och (4) Tillit och 
engagemang. 

4.3.3 Tolkning av empiri 

Empirin tolkas i denna forskningsstudie utifrån ramfaktorteorin som teoretiskt per-
spektiv. Genom att utgå ifrån detta perspektiv kan våra tankar och värderingar åsido-
sättas. Därefter kan studiens empiriska kategorier sammanföras för att senare kunna 
förstås, tolkas och ges mening. Genom detta sammanförande kan studiens forsknings-
frågor besvaras (Tivenius, 2015). 

4.4 Etiska principer  

För att stärka och skapa en trygghet hos informanterna har de etiska principerna ge-
nomsyrat hela forskningsprocessen. För att kunna samla in data utifrån intervjufrå-
gorna som sedan i sin tur ska kunna besvara forskningsfrågorna beslutade vi att spela 
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in ljudet med en ljudinspelare. Dessa inspelningar har därefter transkriberats. Veten-
skapsrådet (2017) och Håkansson (2013) stipulerar en mängd olika forskningsetiska 
regler och krav. I denna föreliggande studie har vi förhållit oss till både samtyckes- och 
informationskravet. Detta innebär att informanterna innan intervjuns början fått kän-
nedom om studiens syfte. Vidare accentuerar både Håkansson (2013) och Vetenskaps-
rådet (2017) att informanterna bör känna till att deltagandet är frivilligt och att de kan 
avbryta sitt medverkande i intervjun när som helst, vilket informanterna blev informe-
rade om.  

Tivenius (2015) lyfter även fram att konfidentialitetskravet är ett viktigt forsk-
ningsetiskt krav att förhålla sig till. Genom detta krav utlovades informanterna en 
trygghet gällande att deras identitet eller den information de valt att utge inte ska gå 
att koppla till dem personligen. Även nyttjandekravet lyfter Tivenius (2015) fram som 
ett väsentligt krav. Nyttjandekravet innebär att de deltagandes information eller svar 
inte får användas i ickevetenskapliga eller kommersiella syften. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras först 5.1 Empiri. I denna del utgör vår empiri fyra olika 
kategorier. Därefter beskrivs hur vi tolkar empirin för att sedan kunna sammankoppla 
våra svar av studiens forskningsfrågor i 5.2 Tolkning av empiri. Till sist samman-
fattas kapitlet i avsnittet 5.3 Resultatsammanfattning. 

5.1 Empiri 

Empirin kommer att beskrivas ur fyra olika kategorier, (1) Likvärdig utbildning, (2) 
Segregation, (3) Ramfaktorer och (4) Tillit och engagemang. 

5.1.1 Likvärdig utbildning  

I Sverige är det obligatoriskt för alla elever att gå i grundskolan. Det är därför väsentligt 
för all skolpersonal att främja elevernas utveckling genom olika anpassningar, både 
socialt och kunskapsmässigt för att likvärdigheten ska uppnås.  

En likvärdig utbildning betyder att vi måste sikta på att alla ska nå målen och få en så stor ut-
veckling som är möjligt för dem.   

Alla elever ska erbjudas en skolgång så att de på bästa sätt kan utvecklas.  

Alla elever ska således ges samma möjligheter att lyckas, men att detta kan och ska ske 
på olika sätt.  

Jag tycker att det är ett jättestort ord men det är ett ord som jag faktiskt använder ganska ofta. 
För att jag tänker att alla barn har olika förutsättningar men de ska kunna nå målen och de ska 
kunna få en utbildning och utvecklas till goda medborgare. Och då måste vi se till att utbild-
ningen är likvärdig för att alla barn kan ta till sig den på ett bra sätt.  

Likvärdig betyder inte att man gör lika för alla, utan att likvärdigt handlar ju om att de ska nå 
samma resultat. Och i och med att eleverna har olika förutsättningar så kan man inte göra 
samma sak med dem. För då kommer de inte nå till samma ställe.  

Däremot råder det funderingar och tankar om likvärdigheten i den svenska skolan går 
att mäta och om den är uppnåelig.  

Kan den mätas? Det kan väl vara just en sån grej som gör den så svår att mäta och det är väl det 
som gör att hela begreppet blir så svårt. 

Sen är det ju oerhört svårt att nå det, kan inte tänka mig att det finns en enda skola i Sverige 
som faktiskt uppfyller det helt hundra procent.  

Det råder en entydig bild av begreppet likvärdig utbildning bland rektorerna. Samtliga 
är underförstådda med att det handlar om att utbildningen inte kan se ut på samma 
sätt för alla elever. Rektorer upplever att de särbegåvade eleverna ofta glöms bort ef-
tersom fokuset många gånger hamnar på de elever som har svårigheter i att uppnå 
kunskapskraven.  

För det kan ju inte handla om en likvärdig skola om man behöver bromsa och att alla bara ska 
nå godkänt utan det är att alla ska pushas så att de får den mest optimala utvecklingen.  

De som behöver mer utmaningar för de missar vi nog kanske oftare än de som är svaga. För man 
pratar oftast om de som är svaga och deras skydd på något sätt. Men sen finns det många barn 
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som behöver det här extra för att få sitt tillfredsställt. Det betyder inte att de ska få extra fyller-i-
uppgifter utan de måste få tänka. 

5.1.2 Segregation 

Segregationen i den svenska skolan framträder explicit som ett hinder för likvärdig-
heten.  

Jag tror absolut att segregationen och hur det ser ut i samhället i stort har bidragit till att likvär-
digheten inte ser likadan ut.  

Det blir ett mer segregerat samhälle och barn behöver möta olikheter för att inse att det inte är 
så stora olikheter, utan vi är rätt så lika.  

Kommunaliseringen och skolreformen som skedde under 90-talet ses som en påver-
kan på likvärdigheten i skolan. Hur skolpengen fördelas mellan kommunerna och 
inom kommunen kritiseras.  

Jag menar inte att alla skolor ska få lika mycket pengar men att alla kommuner borde få en viss 
mängd pengar i förhållande till hur den mängd invånare man har.  

Skolpengen fördelas mellan kommunens skolor beroende på vårdnadshavarnas utbild-
ningsnivå och därigenom kommer varje elev med en viss summa pengar. Fördelningen 
sker således utefter vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. Denna summa kan 
skilja sig mellan ett par tusen till runt tjugo tusen kronor per elev och detta är något 
som kritiseras. 

Även om man har välutbildade föräldrar så är det ju inte säkert att barnen för den skullen inte 
har ett behov av att ha ett stöd eller så.  

De statliga pengarna bör gå till de olika kommunala skolorna istället för att de ska ges 
till de privata skolorna.  

Nu har det blivit en business och det sticker lite i ögonen kan jag tycka när stora företag lyfter ut 
av skattepengar som jag ser skulle kunna användas på andra ställen.  

5.1.3 Ramfaktorer 

En del faktorer nämns som hinder för likvärdigheten, bland annat tid, kompetens och 
ekonomiska förutsättningar.  

Tid är ett stort hinder så klart. Det ska finnas tid för speciallärarna att hitta material och jobba 
ihop sig med lärarna. Det ska finnas kompetens för anpassningar, för vilka material man ska 
jobba med.  

Tiden räcker inte till för extra hjälp, extra utmaningar till eleverna.  

Ytterligare en faktor som påverkar skolans likvärdighet är varje klass gruppstorlek och 
lärarkompetens. 

Vi har vissa klasser där de är 28 elever och vi har vissa klassrum med 24 elever, då är det inte 
heller likvärdigt. För det finns ju mer procentuell tid för läraren.  

Vi behöver rätt personer, vi behöver inte bara personer. Och det är det som är problemet med 
att vi inte alltid har rätt personer och då blir det inte rätt kvalitet på det vi gör. Och då behöver 
man ha fler personer när man inte har rätt personer. Rätt personer kan man ha färre, fel perso-
ner måste man ha fler. 
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Vi tappar mycket lärarkompetens, fler obehöriga.  

Rektorer har entydig bild av att ekonomin styr mycket i skolan som verksamhet. Detta 
medför att läromedel, personal och resurser begränsas utifrån den skolpeng som varje 
skola erhåller av kommunerna.  

Ekonomi styr väldigt mycket i skolan. För det är utifrån de elevpengarna som jag har möjlighet 
att anställa personal och då ser det lite olika ut beroende på vad man får i tilläggsbelopp till re-
spektive skola och det kan skilja väldigt mycket från en tusenlapp till tjugofem tusen ungefär per 
elev för ett år. Och det påverkar vad man får för möjligheter att plocka in extra resurser.  

När man ser att det finns barn som skulle behöva en resurs och det inte finns de ekonomiska 
möjligheterna att sätta in det. Där är det att man som rektor har en balansgång mellan det stat-
liga uppdraget att ge alla barn det stöd de behöver och det kommunala uppdraget man har där 
man ska hålla en budget. 

5.1.4 Tillit och engagemang 

En viktig del i rektorers yrkesroll är att både vara en ledare men också att vara synlig i 
den dagliga verksamheten. Detta eftersom skolpersonalen behöver skapa en trygghet 
och tillit till skolledningen för att kunna skapa en samhörighet inom skolan.  

Man känner igen barnen, man känner pedagogerna och det är inget konstigt att man kommer in 
i någon klass. Det finns en öppenhet för diskussion. Det är ju det att bygga en tillit i personal-
gruppen så att man pratar med varandra och att man hjälp varandra. Man tänker att det är vår 
skola och våra barn och vi måste hjälpas åt för att de ska lyckas.  

Vårdnadshavare kan upplevas som ett hinder i arbetet för en likvärdig skola. En del 
vårdnadshavare tvivlar på lärares och rektorers kompetens och således arbetar emot 
skolan gällande deras barns utbildning och behov. Det saknas en tillit till skolan.  

Alla tror sig vara experter för att de själva har en erfarenhet av skolan, och de blir därför egenut-
nämnda experter inom skolan.  

Det ska finnas förståelse både hos läraren men också hos vårdnadshavare. Där man sitter och 
säger i ett samtal att barn behöver det här. Nej det behöver det inte alls det för den ska göra så 
som alla andra gör.  

Då blir det att vi försätter eleven i en situation där de inte kan lyckas, utifrån då att föräldrarna 
motarbetar oss. 

5.2 Tolkning av empiri 

Med de fyra kategorierna (1) Likvärdig utbildning, (2) Segregation, (3) Ramfaktorer 
och (4) Tillit och engagemang kan studiens forskningsfrågor besvaras och tolkas uti-
från ramfaktorteorin. Dessa fyra kategorier är självständiga gentemot varandra. De ut-
gör således den empiri som ska användas för att besvara de två forskningsfrågorna. 

5.2.1 Begreppet likvärdig utbildning 

Den första forskningsfrågan lyder: Hur definieras begreppet likvärdig utbildning av 
sex rektorer? besvaras i första hand med empirin ur kategori (1) Likvärdig utbildning. 
Begreppet definieras utifrån rektorers synsätt på hur likvärdig utbildning bör tillämpas 
i skolan.  
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Den rådande definitionen fokuserar i allmänhet på individanpassad undervisning 
och arbetsmaterial. Alla elever har olika förutsättningar men alla ska få den undervis-
ningen de behöver för att kunna utvecklas och nå samma mål. Dessa förutsättningar 
skiljer sig eleverna emellan då de alla har påverkats av olika faktorer runt omkring 
dem, deras bakgrund, medicinska förutsättningar och deras vårdnadshavares förut-
sättningar och bakgrund. Detta går att koppla till ramfaktorteorins grunder då vi på-
verkas av olika kringliggande faktorer som formar oss som individer. Likvärdig utbild-
ning är något som alla på skolan strävar efter, dock råder det en osäkerhet kring hur 
likvärdigheten ska uppnås i den svenska skolan i dagens samhälle.  

Att likvärdigheten upplevs vara svåruppnåelig i praktiken är på grund av de rå-
dande ramfaktorerna som ständigt påverkar skolans verksamhet. Denna uppfattning 
grundar sig i högsta grad på svag ekonomi, tidsbrist och bristande kunskap om hur 
skolpersonal ska uppnå en likvärdig utbildning. Dessa faktorer bidrar till en känsla av 
att likvärdigheten är svår att uppnå i dagens skola. Denna uppfattning besvaras inte 
enbart i den första kategorin (1) Likvärdig utbildning, utan även i kategorierna (2) 
Segregation, (3) Ramfaktorer och (4) Tillit och engagemang. 

5.2.2 Hinder med att säkerställa en likvärdig utbildning  

Med stöd av det teoretiska perspektivet kan den andra forskningsfrågan som lyder: 
Vilka hinder ser sex rektorer med att säkerställa en likvärdig utbildning? besvaras ur 
empirins kategorier (2) Segregation, (3) Ramfaktorer och (4) Tillit och engagemang. 
I dagens samhälle präglas skolan av olika ramfaktorer som påverkar verksamhetens 
möjlighet att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Enligt ramfaktorteorin bör 
undervisningen anpassas utifrån dess begränsningar och möjligheter. Det finns olika 
ramfaktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse och undervisning. Detta grundar 
sig främst i elevernas förkunskaper, gruppdelning, arbetsbelastning och ekonomi. 
Detta går i linje med rektorernas uppfattning om de hinder och begränsningar som 
präglar verksamheten. I många fall saknas läromedel, hjälpmedel, lärverktyg men 
också en möjlighet att anställa både elevresurser, lärare och övrig skolpersonal. Det 
blir därför vanskligt för alla skolor att uppnå en likvärdig utbildning. Utifrån dessa 
ramfaktorer påverkas eleverna negativt i att få det stöd och den hjälp de är i behov av.  
Ytterligare ett problem är tidsbegränsningen. Många lärare har inte den tiden att an-
passa undervisningen och arbetsmaterialet utifrån varje enskild elevs behov och förut-
sättningar. Även detta medför en problematik i att uppnå en likvärdig utbildning.  

I och med den segregation som landet präglas av ökar dessa klyftor och kunskaps-
glapp. Vissa skolor får klara sig på minimibelopp medan andra får mängder av tilläggs-
belopp på grund av vårdnadshavares bristande skolerfarenhet. De kommunala sko-
lorna får en viss summa pengar baserat på vårdnadshavarnas utbildningsnivå och det 
kan därför skilja sig väsentligt hur stor andel pengar varje skola får. Ramfaktorteorin 
används huvudsakligen som en förklaringsmodell för hur politiska beslut och resurs-
fördelning leder till olika undervisningsprocesser och resultat. Därigenom överens-
stämmer ramfaktorteorin med rektorers uppfattningar om hur exempelvis ekonomin 
och politiska beslut i kommunen har för inverkan på den enskilda skolan. Den lilla 
delen är sammankopplad till en större helhet.  
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Ur empirins kategori (4) Tillit och engagemang framkommer det ytterligare en 
faktor som rektorer upplever har en påverkan på likvärdigheten i skolan. Denna faktor 
är vårdnadshavares engagemang och tillit till skolan. Vårdnadshavare kan vara enga-
gerade men sakna tillit till skolans kompetens. Därigenom påverkas barnens skolgång 
av en kringliggande faktor i deras vardag, deras vårdnadshavare. Rektorer upplever att 
vårdnadshavare kan vara ett hinder för likvärdigheten om de inte kan lita på att skolan 
gör det som tros vara bäst för barnet. Därigenom påverkas barnen av faktorer som om-
ger dem och påverkar deras skolgång, men också deras syn på skolan och utbildningen 
som helhet. 

5.3 Resultatsammanfattning  

I denna föreliggande studie råder det inga tvivel om definitionen av begreppet likvärdig 
utbildning. Rektorerna har således en enig uppfattning om begreppets innebörd. Defi-
nitionen framförs i kategorin (1) Likvärdig utbildning. Genom detta behöver eleverna 
både en individanpassad undervisning men också individanpassade arbetsuppgifter 
och arbetsmaterial för att kunna främja elevernas fortsatta lärande. Däremot är det 
svårt att individanpassa allt material på grund av de olika ramfaktorerna som påverkar 
skolverksamheten. Detta kan kopplas till ramfaktorteorin på grund av de olika rådande 
faktorerna, som exempelvis tid och ekonomi.  

Ur kategorin (2) Segregation framkommer det att rektorer upplever att säkerstäl-
landet av en likvärdig utbildning är svåruppnåelig på grund av den segregation som 
samhället genomgått. Rektorer har en klar bild av att barn behöver möta andra barn 
med olika bakgrunder som skiljer sig från deras egen. Vidare upplever rektorer att den 
kommunalisering och skolreform som skedde under 90-talet har en stor påverkan på 
skolans likvärdighet. Detta eftersom rektorer kritiserar fördelningen av pengarna som 
endast tilldelas utifrån vårdnadshavares socioekonomiska bakgrund i form av utbild-
ningsnivå.  

I den tredje kategorin (3) Ramfaktorer erfar rektorer att de förefintliga faktorer 
påverkar skolans likvärdighet. Tidsbristen nämns som en påtaglig faktor på grund av 
att det är tidskrävande att individanpassa både undervisning och arbetsmaterial för att 
varje enskild elev ska kunna utvecklas. Även vikten av rätt person och gruppstorlek är 
viktiga faktorer för skolans likvärdighet. En annan viktig orsak till den bristande lik-
värdigheten i skolan är de ekonomiska möjligheterna som finns på varje skola. Rekto-
rer upplever det som en balansgång mellan det statliga och det kommunala uppdraget.  

I den sista kategorin (4) Tillit och engagemang lyfter rektorer fram att en viktig 
utgångspunkt i arbetet för en likvärdig skola handlar om en samhörighet och ett med-
ansvar på skolan. Vårdnadshavare upplevs dock däremot bland rektorer som ett hinder 
i arbetet för en likvärdig skola. Detta eftersom en del vårdnadshavare upplevs som tviv-
lande gentemot lärares och rektorers kompetens.  

Däremot upplever rektorer att det finns olika faktorer som kan stärka den likvär-
diga utbildningen. Detta genom att ha täta dialoger och diskussioner med lärare och 
skapa en samsyn på likvärdigheten som ska underlätta för alla elevers undervisning 
och fortsatta lärande.  
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Hela empirin tolkas i denna föreliggande studie genomgående i linje med det ram-
faktorteoretiska perspektivet som vi i denna studie har valt att förhålla oss till. 
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6 Diskussion  

I detta avsnitt framförs och diskuteras resultatet i 6.1 Resultatdiskussion. Därefter 
presenteras val av metod, studiens pålitlighet och trovärdighet i 6.2 Metoddiskuss-
ion. Avslutningsvis presenteras ett förslag på fortsatt forskning i 6.3 Fortsatt forsk-
ning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur rektorer definierar begreppet likvär-
dig utbildning men också vilka svårigheter rektorer upplever med att säkerställa en 
likvärdig utbildning. Det råder inga tvivel om begreppets innebörd, vilket är enligt sex 
rektorer är att alla barn ska få den utbildning varje enskild elev behöver för att kunna 
utvecklas och nå målen, oavsett deras bakgrund och förutsättningar. Dessa uttalanden 
går i linje med Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2019b), som 
båda stipulerar en individualisering och att utbildningen ska vara likvärdig för alla ele-
ver, oavsett var i landet den utformas.  

Resultatet visar att det finns ur skolledares aspekt olika faktorer som påverkar lik-
värdigheten i skolorna negativt. Detta beror bland annat på ramfaktorerna tid och eko-
nomi, vilket grundar sig i politiska beslut och faktorer som till största del ligger utanför 
skolans kontroll. Denna syn på skolan och dess ramar får en tydlig koppling till det 
ramfaktorteoretiska perspektivet. Lundgren (2014c) förklarar ramfaktorteorin som en 
förklaringsmodell för hur politiska beslut och hur resursfördelningen påverkar under-
visningsprocesser och resultatet. Det finns således flertal ramfaktorer som påverkar 
elevernas undervisning och deras måluppfyllelse. De faktorer som skolan inte kan på-
verka är främst elevernas förkunskaper, bakgrunder, lokaler och ekonomiska förutsätt-
ningar (Dahllöf, 1999). 

Den segregation som samhället genomgått upplevs vara en bidragande faktor till 
att likvärdigheten är svåruppnåelig. I empirin framkommer att barn behöver möta 
andra barn med olika bakgrunder som skiljer sig från deras egen. Detta för att före-
bygga fördomar och främlingsfientlighet, som i sin tur kan komma att bidra till segre-
gationen i landet. Vidare framkommer det i empirin att fördelningen av ekonomin 
inom kommunens skolor kritiseras på grund av att tilldelningen utgår från vårdnads-
havares socioekonomiska bakgrund i form av utbildningsnivå. Detta innebär att den 
ekonomiska situationen på skolorna kan skilja sig markant från skola till skola. Detta 
kritiseras eftersom en skola kan ha många vårdnadshavare med hög utbildning men 
att deras barn samtidigt kan vara i behov av stöd i undervisningen. Det uppfattas därför 
bli en orättvis fördelning av de ekonomiska tillgångarna inom kommunen då fördel-
ningen endast grundas i vårdnadshavarnas utbildningsnivå. En fråga som då fram-
kommer är; hur rättvis är skolan, och får alla den hjälp som de behöver utefter elever-
nas enskilda förutsättningar? Den bild som lyfts fram är att likvärdigheten är svårupp-
nåelig i den empiriska data, vilket överensstämmer med den bild som flertalet forskare 
redan har belyst. Likvärdigheten har försämrats i skolan (Holmlund, Häggblom, Lin-
dahl, Martinson, Sjögren, Vikman & Öckert, 2014:25; Skolverket, 2012). Som tidigare 
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nämnt går detta emot läroplanen och Skollagen då den svenska skolan inte klarar av 
att erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever.  

Rektorers arbete utmanas på grund av de olika förändringar som skolan har ge-
nomgått och som skolan genomgår. Dessa förändringar grundar sig i ökade ekono-
miska klyftor, demografiska förändringar och andra globala utmaningar som sam-
hället präglas av (Lundström, Holm & Erixon Arreman, 2017). Även detta går i linje 
med det ramfaktorteoretiska perspektivet där den lilla delen, i detta fall skolan, påver-
kas av helheten, i detta fall samhällets förändringar (Lundgren, 2014c). Samhället och 
skolan är sammankopplade och den ena påverkar den andra. De lever i en form av 
symbios. En av dessa förändringar som har skett under åren och som påverkat skolan 
är den kommunalisering som genomförts och införandet av det fria skolvalet. Alla sko-
lor, kommunala som privata, drivs av kommunala medel i form av skattepengar där 
skolorna tilldelas en viss summa utefter hur många och vilka elever skolan har. Skolan 
får en form av elevpeng. I och med det fria skolvalet har skolan blivit till en marknad 
som kan gå med vinst eller förlust (Dovemark, 2017). I empirin framkommer detta som 
ett känsligt ämne där de skattepengar som behövs i den kommunala skolan istället går 
till ett företag. Lundström, Holm och Erixon Arreman (2017) menar att det fria skol-
valet hotar skolans likvärdighet och som dessutom bidrar till den ökade skolsegregat-
ionen. Varför fortsätta med denna kommunalisering och fortsätter ha ett fritt skolval 
när det blir tydligt att dessa båda bidrar till en försämrad likvärdighet och en ökad 
skolsegregation? 

Ytterligare ett problem som Carlbaum (2016) tar upp är elevernas försämrade kun-
skapsutveckling och resultat. Detta grundar sig främst i elevernas olika socioekono-
miska förutsättningar. Däremot accentuerar Gadler (2011) att skolledningen ska 
kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning men att detta i praktiken blir svår-
uppnåeligt, eftersom skolpersonalen kan sakna kompetens om hur individanpassning 
ska ske för att kunna säkerställa likvärdigheten. Skolpersonalens bristande kompetens 
ses i den empiriska data som ett hot för likvärdigheten. Vidare framkommer det i em-
pirin att individanpassad undervisning ofta fokuseras på hos de elever som inte når 
kunskapskraven, och att de elever som når kunskapskraven istället behöver stimuleras 
och vidareutvecklas ofta glöms bort. Detta är något som även Carlbaum (2016) under-
stryker då författaren hänvisar till flertal rapporter som påvisar att individanpassad 
undervisning i största del endast ges till de elever som inte uppnår kunskapskraven 
och att de elever som behöver vidareutvecklas ofta glöms bort. Vi ställer oss frågan om 
både skolledningen och lärare behöver inhämta kunskap och kompetens om hur de ska 
arbeta för att kunna erbjuda varje enskild individ en anpassad undervisning som sti-
mulerar och främjar deras fortsatta lärande? Vad kan rektorer göra för att hjälpa lärare 
att kunna erbjuda varje elev en individanpassad undervisning? I empirin framförs en 
uppfattning om att likvärdigheten är svår att uppnå och att vägen dit är svårfattlig på 
grund av tidsbristen och de ekonomiska förutsättningarna. Det ramfaktorteoretiska 
perspektivet går att koppla till dessa påståenden såsom exempelvis tid och ekonomi. 
Dahllöf (1999) och Lundgren (1989) menar att undervisningen bör kunna anpassas 
oavsett dessa begränsningar, eftersom skolan inte kan påverka dessa faktorer. 
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6.1.1 Slutsats  

Slutsatsen från den föregående resultatdiskussionen är att det finns rådande faktorer 
som påverkar skolans likvärdighet negativt. Rektorer finner det vanskligt att uppnå en 
likvärdig skola på grund av de olika ramfaktorerna, såsom segregation, tidsbrist och 
hur ekonomiska resurser fördelas inom kommunerna. Ytterligare faktorer som bidrar 
till den försämrade likvärdigheten är bristande kompetens hos skolpersonalen. 

6.2 Metoddiskussion 

Inför denna föreliggande studie reflekterade vi över vilken typ av metod som skulle 
vara relevant för denna forskningsstudie. Vi beslöt oss snabbt för att kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer skulle vara en värdefull datainsamlingsmetod för att kunna 
besvara våra forskningsfrågor. Personliga intervjuer fångar upp informanternas åsik-
ter, erfarenheter och uppfattningar (Denscombe, 2009). Detta ansåg vi vara relevant 
för att få en fyllig och nyanserad data, för att sedan kunna besvara studiens forsknings-
frågor.  

Vi valde att utforma åtta intervjufrågor i undersökningen för att på så sätt kunna 
besvara våra forskningsfrågor. Alla åtta intervjufrågor var öppna frågor. Detta för att 
underlätta och ge informanterna en chans att kunna reflektera, svara och diskutera 
utan någon press från oss intervjuare. Inför de sex olika intervjuerna valde vi att upp-
repa de forskningsetiska kraven, dels för att göra informanterna trygga och dels för att 
stärka studiens trovärdighet. Inför varje intervju valde vi att börja med enklare frågor 
för att dels skapa en trygghet och för att dels få informanten att slappna av, vilket 
Denscombe också (2009) lyfter fram. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

I denna föreliggande forskningsstudie är metodologin väl förankrad och beprövad. Ge-
nomförandet av studien är också noggrant beskrivet. Under varje intervju var stäm-
ningen avslappnad och harmonisk. Detta i sin tur ledde till att informanterna kände 
sig bekväma med att lämna ifrån sig sina egna erfarenheter, åsikter och tankar.  

Valet av teoretiskt perspektiv ansåg vi vara lämplig för denna studie, eftersom skol-
ledningens yrkesliv präglas av ramfaktorer som exempelvis tid och ekonomi. 

Reflexivitet 

Under utformandet av denna studie har det väckts många nya tankar och diskussioner. 
Vi har skapat oss nya insikter och ökade kunskaper kring huruvida rektorer arbetar för 
att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Däremot anser rektorer att likvär-
dig utbildning är en svåruppnåelig process. Vidare har vi även fått kännedom om att 
det skiljer sig mycket från skola till skola och att det är många olika ramfaktorer som 
påverkar skolväsendet. 

Sanningskriterier  

I sin bok listar Tivenius (2015) tre olika sanningskriterier. Det första sanningskriteriet 
är (1) rimlighetskriteriet som innebär att studiens tolkning är rimlig. Detta kan vi se 
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genom att studien är väl förankrad och beprövad. (2) Koherenskriteriet är det andra 
sanningskriteriet och innebär att studies tolkning inte är motsägelsefull utan är hel-
hetlig. Sist men inte minst det tredje sanningskriteriet, (3) korrespondenskriteriet, 
som genomsyrar hela studiens tolkning genom det teoretiska perspektivet. Detta ef-
tersom det är relevant att skapa en distans till empirin, processen och sig själv.  

Vi anser därför att studien är rimlig i sitt resultat. Den är inte motsägelsefull och 
fyller en helhet. Vidare kan vi se att de två första sanningskriterierna uppfylls, eftersom 
studiens tolkning är rimlig och inte är motsägelsefull. Det tredje sanningskriteriet kan 
vi också se att det har uppfyllts då vi inte medvetet har låtit våra personliga värderingar 
och tankar färga denna föreliggande studie. 

6.3 Fortsatt forskning  

I både läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 
2019b) och Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vara likvärdig inom varje skol-
form oavsett var i landet den anordnas. Att likvärdigheten har försämrats är en konse-
kvens av den skolsegregation som råder och det skulle därför vara intressant att för-
djupa sig i denna fråga. Alla ramfaktorer grundas i stort sett i politiska beslut och vi 
anser därför att det hade varit relevant att få en politisk synvinkel på denna samhälls-
fråga.   
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Bilaga 1. Missivbrev 

En undersökning av skolans likvärdighet ur skolledningsperspektiv  

Vi heter Roza Sarendal och Lisa Haglund och är två studenter som läser till grundskol-
lärare vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Under höstterminen skriver vi vårt själv-
ständiga arbete på grundnivå med syfte att studera hur rektorer ser på likvärdigheten 
i den svenska skolan.  

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 
Vi kommer att intervjua rektorer på olika skolor i Mellansverige. Vi beräknar att delta-
gandet kommer att ta ungefär 20 minuter och vi ämnar intervjua sex rektorer.  

 
Vi som blivande lärare vill fördjupa våra kunskaper om hur rektorer ser på det likvär-
digheten i skolan. Undersökningen kommer sedan att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Det bety-
der att studien kommer att bli tillgänglig för allmänheten. Vill du som deltagande ta 
del av denna studie kan du kontakta oss via e-post.  

 
Dina svar kommer med din tillåtelse att spelas in på en röstinspelare. Efter inspel-
ningen kommer dina svar att transkriberas och anonymiseras. Sedan kommer det in-
spelade materialet raderas från enheten. Det är endast vi som är författare till studien, 
Roza Sarendal och Lisa Haglund, samt vår handledare Andreas Grahn som kommer 
att ta del av den inspelade informationen. 

 
I undersökningen följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer från 
rapporten God forskningssed (2017). Dessa rekommendationer innebär att ditt delta-
gande 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. 
Den data som insamlats kommer att behandlas konfidentiellt. Detta betyder att inga 
uppgifter kommer att lämnas ut till obehöriga och att det inte kommer att vara möjligt 
att identifiera en enskild individ när resultatet presenteras. Det insamlade materi-
alet kommer heller inte användas vid något annat syfte och raderas därmed efter att 
studien har sammanställts.  

 
Avslutningsvis kan ni kontakta oss på via e-post vid samtycke till att delta i denna 
undersökning, eller vid frågor. Vi som håller i denna studie är Roza Sarendal och Lisa 
Haglund och vår handledare är Andreas Grahn.  
 
 
 
 
 



 26 

Studenter:  
Roza Sarendal  070-035xxxx ron16002@student.mdh.se 
Lisa Haglund  070-676xxxx lhd17001@student.mdh.se 

 
Handledare: 
Andreas Grahn 016-15xxxx  andreas.grahn@mdh.se 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av kursansvariga:  

 
Karin Bergman 021-10xxxx  karin.bergman@mdh.se 

 
 
  



 27 

Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Hur skulle du definiera begreppet likvärdig utbildning? 
2. Hur kan likvärdigheten mätas? 
3. Hur kan du säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever? 
4. Vilka möjligheter ser du med att säkerställa en likvärdig utbildning? 
5. Vilka hinder ser du med att säkerställa en likvärdig utbildning? 
6. Det finns flera rapporter som visar på att likvärdigheten har försämrats, är detta 

något du upplever? / På vilket sätt? 
7. Vad tror du att den försämrade likvärdigheten beror på? 
8. Vad gör du för att skolan ska kunna uppnå en likvärdig utbildning? 
9. Om du tänker bort alla faktorer som påverkar och får drömma lite, hur skulle 

du vilja att skolan var utformad för att uppnå en likvärdig skola? 


