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Sammanfattning  

 
Syftet med studien är att utforska och förtydliga vad likvärdighet idag uppfattas som hos skolans huvudmän, 
rektorer och lärare, samt hur likvärdighet eftersträvas inom grundskolan. Det finns en önskan om att uppmärksamma 
en problematik med strävan efter minskade resultatskillnader mellan elever som verkar motsäga likvärdighetsmålet 
att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt.  
 
Studien har utförts i Linköpings kommun där huvudmän, rektorer och lärare inom grundskolans högstadie har 
intervjuats. Likvärdighet definieras av respondenterna som att ge alla elever samma möjlighet och samma chans. 
Detta genom en lyckad skolgång för att nå kunskapskraven samt möjlighet till maximal utveckling. Resultaten visar 
att små resultatskillnader mellan elever och mellan skolor inte eftersträvas, utan varje elevs maximala utveckling 
anses viktigare för likvärdigheten. Mätningar av elevers utveckling/progression är idag problematiskt, men enligt 
respondenterna vore det ett bättre mått på likvärdighet. Ett övergripande likvärdighetsmål för skolan är att alla elever 
ska nå de grundläggande målen, vilket sker genom extra resurser till svagpresterande elever. Högpresterande elevers 
behov förbises oftare. 
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1 INLEDNING 
 

Den svenska grundskolans läge benämns som bekymmersamt i skolverkets lägesbedömning 

2013. För att vända den negativa resultatutvecklingen bör det svenska utbildningssystemet 

sträva efter att bli mer likvärdigt (Skolverket, 2013a). Ökad likvärdighet anses som en av de 

tre viktigaste aspekterna för att höja resultaten och kvaliteten i svensk skola (Skolverket, 

2012a; Skolverket, 2013b). Vad skolan ska sträva efter för att bli mer likvärdig, och hur det 

ska nås, är dock oklart. Att begreppet under årens lopp haft olika innebörder gör det idag 

komplicerat att förstå vad som menas med likvärdighet.  “Likvärdighet är ett begrepp som 

haft en central betydelse inom svensk utbildningspolitik utan att det finns eller har funnits 

någon vedertagen definition av begreppet” (Böhlmark & Holmlund, 2011, s.5). 

 

Att likvärdigheten i skolan har försämrats betyder bland annat att elevers resultat får ökad 

påverkan av olika faktorer som social- och socioekonomisk bakgrund, vilken stad de bor i, 

vilken skola de går i, samt hur klasskamraters studieprestation är, vilket kallas för 

kamrateffekter. Elevers möjlighet att nå goda studieresultat ska i så liten grad som möjligt 

bero på elevers bakgrund eller vilken skola de går i (Skolverket, 2012a). Socioekonomisk 

bakgrund spelar roll eftersom engagerade och akademiskt skolade föräldrar till större grad gör 

ett aktivt val och placerar sina barn i skolor med hög kvalitet där fler studiemotiverade elever 

finns. Denna uppdelning anses vara negativ för likvärdigheten eftersom det riskerar att öka 

segregationen mellan hög och lågpresterande elever, samt ge ökade resultatskillnader mellan 

skolor. Det fria skolvalet har beskyllts för att vara orsak till många av dessa skillnader 

(Skolverket, 2012a; Skolverket, 2012b).  

 

För att elevers möjlighet till goda skolresultat inte ska påverkas av bakgrund eller val av 

skola, har skolan ett ansvar att kompensera för skillnader i elevers förutsättningar (Skolverket, 

2012a; Skolverket, 2013b). I skolans likvärdighet ingår att alla elever har rätt att utvecklas så 

långt som möjligt, elever som enkelt når kunskapskraven ska ledas och stimuleras till att nå 

längre i sin kunskapsutveckling (Skollag, 2010:800, 1 kap 4§ 2st.; 3 kap 3§; Skolverket, 

2012a). Skolverket (2006) menar att en liten resultatspridning mellan elever kännetecknar ett 

likvärdigt skolsystem. Fredriksson och Oskarsson (2013) anger att skillnaden mellan elever 

med bäst resultat och elever med sämst resultat ska vara liten för att skolans ska anses 

likvärdig. Böhlmark och Holmlund (2011) menar att ett av likvärdighetens mål är att minska 

skillnaderna mellan elevprestationer. Att en liten resultatspridning mellan elever ses som 

likvärdighet tolkar jag som att små resultatskillnader mellan elever och mellan skolor blir ett 

mål för att skolsystemet ska anses vara likvärdigt.  

 

Att för ökad likvärdighet både sträva efter minskade resultatskillnader mellan elever och ge 

alla elever möjlighet att utvecklas så långt möjligt verkar problematiskt. Eftersom ett 

likvärdighetsmål i skolan kan uppfattas som att alla elever ska nå grundmålen fördelas 

resurserna främst till de svagpresterande eleverna för att dessa ska nå kraven för godkänt 

(Skolverket, 2009a). Dessutom tenderar kraven för godkänt att sänkas för att en större andel 

elever ska klara sig igenom skolan (Lekholm & Cliffordson, 2008). Hur detta påverkar 

skolans kvalitet bör uppmärksammas, likaså vilka resurser resterande elever då får för att 

utvecklas så långt som möjligt. 

 

Om likvärdigheten är en så pass viktig aspekt för att höja kvaliteten och resultaten i skolan 

bör det förtydligas vad som bör eftersträvas för ökad likvärdighet. Som jag uppfattar det finns 

det idag fyra stora aspekter för likvärdighet: Att så många elever som möjligt når grundmålen, 

att alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, att elevers bakgrundsfaktorer 
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inte ska påverka resultaten negativt samt att minska resultatskillnaderna mellan elever och 

mellan skolor. I denna studie finns ett intresse av att se vilka av målen som eftersträvas samt 

hur det arbetet går till. På så vis redogör studien för vilka aspekter lärare och rektorer på 

högstadiet samt skolans huvudmän anser vara centrala för likvärdigheten. 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att utforska och förtydliga vad likvärdighet idag uppfattas som av 

skolans huvudmän, rektorer och lärare, samt hur likvärdighet eftersträvas inom grundskolan. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vad uppfattar skolans huvudmän, rektorer och lärare att en likvärdig skola ska eftersträva?  

2. Hur eftersträvas ”alla elevers maximala utveckling” och ”små resultatskillnader” av 

respondenterna? 

3. Hur kompenseras elevers olika förutsättningar för att skapa likvärdighet i skolan enligt 

skolans huvudmän, rektorer och lärare?  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har som mål att utforska och förtydliga vad likvärdighet i skolan idag uppfattas som, 

samt hur detta arbete går tillväga. Litteraturen om likvärdighet saknar dessa aspekter, 

dessutom är likvärdighetens mål föränderliga och kan antas ha förändrats både efter att Lgr 11 

(Läroplan för grundskola) tillkom samt av rådande politik. Arbetet får därför en mer 

beskrivande ansats för att ge kunskap om vad fokus idag ligger på. Att göra en jämförande 

studie mellan exempelvis olika kommuner med olika politisk styrning hade varit intressant 

och gett en större fördjupning. Även jämförelser mellan hög- och lågpresterande skolor hade 

kunnat visa på skillnader mellan skolors mål och arbete för likvärdighet. Att göra dessa 

jämförelser skulle kräva att det först finns en bild av vad som eftersträvas för likvärdigheten 

samt hur det går till. Undersökningen kommer endast att ske inom Linköpings kommun, inom 

grundskolan på högstadienivå. Utöver intervju med skolans huvudmän (kommunen), sker 

undersökningen på tre olika skolor. Tre rektorer samt fyra lärare har intervjuats. 

1.4 Skolans värdegrund 

Skolans värdegrund kan ses som riktlinjer för hur samhällets grundläggande värden ska 

eftersträvas och förmedlas i skolan. Värdegrunden ingår i skolans läroplan Lgr 11. Enligt 

värdegrunden ska skolan byggas på demokratisk grund och undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer. Utbildningens syfte är att eleverna ska inhämta och utveckla 

kunskap och värden, där alla elevers utveckling ska främjas. Skolan ska sträva efter 

jämställdhet mellan kvinnor och män, visa solidaritet med svaga och utsatta samt se alla 

människors lika värde. Skolan ska vara medmänsklig och främja förståelse för andra 

människor (Lgr 11). I värdegrunden framkommer att skolan ska vara likvärdig, vilket sker 

genom att främja alla elevers kunskapsutveckling och att anpassa undervisningen efter 

elevens behov och förutsättningar. Det finns ett särskilt ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen. Skolan ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. 

Utbildningen ska även ske i samarbete med hemmen (Lgr 11) 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramen visar först på en historisk utveckling av skolans 

jämlikhetssträvan som övergick till strävan efter likvärdighet. Skolverket (1996) menar att 

jämlikhet och likvärdighet ibland används synonymt, men att likvärdighet har bredare ramar. 

Likvärdighetsbegreppets breda innebörd redogörs innan dagens definition av likvärdighet och 

dess mätningar redogörs. Den teoretiska referensramen avslutas med praktiska metoder samt 

olika påverkansfaktorer för likvärdigheten. 

2.1 Begreppet jämlikhet blir likvärdighet  

Under 1900-talets första hälft eftersträvades i skolan enkel jämlikhet och lika möjligheter till 

alla. Enkel jämlikhet handlade om att skolan skulle vara till för alla där alla skulle ges samma 

utbildning. Ingen skulle ha rätt till mer och ingen skulle nöja sig med mindre (Lindensjö, 

2002; Lindensjö & Lundgren, 2000). Skolan fick snart målet att ge lika möjligheter till alla 

elever. Detta genom att minska betydelsen av klasstillhörighet och även minska skillnaderna 

mellan de sociala klasserna. Alla elever oavsett bakgrund och klasstillhörighet skulle få en 

möjlighet att gå vidare till högre studier, den avgörande faktorn var elevernas 

studiebegåvning. Skolan skulle nu även försöka tillvarata studiebegåvade elever från de lägre 

klasserna (Lindensjö, 2002; Lindensjö & Lundgren, 2000). En gemensam skola med blandade 

sociala klasser skulle främja elever från arbetarklassen eftersom föräldrar av högre klass 

skulle vara måna om skolans kvalitet för att främja sina egna barns skolgång (Lindensjö & 

Lundgren, 2000). Att alla elever fick en möjlighet till utbildning betydde inte att alla elever 

behövde lyckas, det rådde konkurrens där de mest studiebegåvade eleverna skulle tillvaratas, 

elever som inte lyckades ansågs ändå ha fått en möjlighet (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

 

Under 1900-talets andra hälft inriktar sig skolan istället på jämlikhet genom kompensatoriska 

åtgärder, vilket blir synonymt med begreppet likvärdighet (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Detta eftersom elever som kommer till skolan med fördelar i form av kulturellt och socialt 

kapital har större chans att lyckas. Skolan behöver kompensera elevers förutsättningar för att 

vara jämlik, och sker genom att ge extra stöd och resurser till elever med större behov. 

Kompensatoriska åtgärder ska utjämna elevers bakgrundskillnader (Lindensjö & Lundgren, 

2000). För att ge alla elever samma möjlighet att fortsätta till gymnasiet ska skolan ha en 

blandad social sammansättning och ge extra stöd till elever med särskilda svårigheter 

(Englund & Quennerstedt, 2008). Lindensjö och Lundgren (2000) benämner det som lika 

värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad. Att ge lika möjligheter till utbildning kan 

göra att vissa elever inte tar chansen att nå goda resultat, och därför fokuseras ordet kvalitet i 

utbildningen, med betydelsen att utbildningen ska ha en kvalitet som ger likvärdiga 

förutsättningar (Lindensjö & Lundgren, 2000). Att lärarna skulle möta elevernas individuella 

förutsättningar, gjorde att skolan blev individualiserad, där flexibla undervisningsmetoder och 

enskild studietakt skulle möta elevers olika behov. Detta ledde senare till decentraliseringen 

av skolan eftersom det på lokal nivå skulle finnas möjlighet att styra utbildningen (Lindensjö 

& Lundgren, 2000). Decentraliseringen innebar att kommunerna gavs större frihet i 

organiseringen av skolan, och infördes när den nya läroplanen Lpo 94 lanserades (Nordin, 

2014) 

 

Enligt Jönsson (1995) har skolan fram till Lpo 94 strävat efter enhetlighet i form av att skolan 

skall vara sammanhållen så långt som möjligt och att undervisningens innehåll ska vara 

likadant för alla. Lpo 94 medför större valfrihet för elever och skolor, där föräldrar och elever 

själva ska ha rätt att välja skola (Lindensjö & Lundgren, 2000). Det möjliggör en lokal 
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variation vilket minskar den tidigare enhetligheten, eftersom undervisningen inte behöver ske 

likadant överallt. Läroplanen har inte heller kvar kravet på blandade sociala grupper inom 

klasserna. Att nå likvärdighet styrs efter elevernas olika förutsättningar och intressen 

(Jönsson, 1995). Och det är resultaten i skolan som blir viktiga, om eleverna når målen för 

godkänt betyg anses skolan som likvärdig (Englund & Quennerstedt, 2008).  

2.2 Vidare tolkningar av likvärdighet  

Under skolhistorien har likvärdighetsbegreppet benämnts på flertalet olika sätt. Det har lett till 

att begreppet har definierats på olika sätt, och att måtten på likvärdighet har skiljt sig åt 

Exempel på begrepp som fått innebörden likvärdighet är lika tillgång, lika möjlighet, lika 

chans, lika mål, lika bedömning, lika värde, lika undervisning, lika kvalitet, lika resultat, och 

lika utfall (Lindensjö, 2002; Skolverket, 1996; Skolverket, 2012a). Med lika kvalitet menas att 

skolan ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas, som i sin tur betyder att oavsett 

var i landet skolan är belägen ska kvaliteten vara så hög att eleverna ska kunna nå skolans mål 

(Skolverket, 2012a). Lika möjligheter antyder att skolan ska kompensera för ogynnsamma 

förhållanden hos eleven, vilket sker genom omfördelning av resurser för att alla ska nå de 

grundläggande kraven (Böhlmark & Holmlund, 2011).  

 

Skolverket (1996) förklarar att likvärdighet definieras av tre olika begrepp: lika tillgång på 

utbildning, likvärdig utbildning och utbildningens lika värde. Lika tillgång på utbildning 

förklaras av skollagen (2010:800) 1kap 8§ som ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist 

och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. 

Skolverket (2012a) menar att lika tillgång innebär att elever oavsett bakgrund ska ha samma 

tillgång till skola, men inte nödvändigtvis att någon kompensation för elevens bakgrund sker. 

Likvärdig utbildning förklaras enligt skollagen (2010:800) 1kap 9§ “Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i 

landet den anordnas”. Lägg märke till att skollagen förklarar likvärdig utbildning genom att 

använda ordet likvärdig igen. Utbildningens lika värde finns inte med i skollagen, men 

förklaras av Skolverket (2006) som “utbildningens värde inför vidare studier, samhällsliv, 

medborgarskap och yrkesliv. Häri ligger att överföra värden, traditioner, språk och kunskap 

från en generation till nästa” (s.8). 

 

Likvärdighetsbegreppet tolkas olika beroende på ideologisk inställning (Skolverket, 2006). 

Eftersom begreppet är politiskt får det olika innebörd beroende på styrande partier, ideologi 

och ekonomiska förutsättningar i samhället (Englund & Quennerstedt, 2008). Även Jönsson 

(1995) menar att likvärdighetens målsättning är politisk, och påverkas av om utgångspunkten 

antingen tas i skolan eller hos individen. Att likvärdiga förhållanden finns mellan skolor 

behöver inte leda till att elevers kunskaper är jämlika. Enligt Daun och Löfving (1995) så har 

det länge funnits en önskan om att i skolan skapa socioekonomisk likvärdighet, vilket skulle 

ske genom att ge lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och likvärdig kompetens 

efter skolgången. Det skulle endast vara lika tillgång till utbildning som uppnåtts, eftersom 

elever behandlas olika i skolan samt får olika kunskapsnivåer. Enligt Tallberg Broman, 

Rubinstein Reich, och Hägerström (2002) så har elever med olika bakgrunder alltid klarat sig 

olika bra i skolan, men att skapa en skola för alla främst har varit ett socialdemokratiskt 

projekt med syfte att minska klasskillnader. 
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Utöver dessa tolkningar av likvärdighet finns även andra former som likvärdighetsbegreppet 

kan innefatta. Enligt Johansson (1995) kan likvärdighet vara följande: 

 Alla oberoende av kön, hemort, sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika 

tillgång till utbildning.  

 Utbildningen ska bedrivas under liknande förutsättningar och ge likvärdiga kunskaper 

som ska bedömas på enhetligt sätt.  

 Genomgången utbildning ska värderas lika både inför vidare studier och i yrkeslivet. 

 

Lika tillgång är idag fortfarande aktuellt då det ingår i skolverkets och skollagens definition 

för likvärdighet (Böhlmark & Holmlund, 2011; von Greiff, 2009; Skollag, 2010:800). Att 

kunskaperna ska bedömas på enhetligt sätt eftersträvas idag genom nationella 

bedömningskriterier (Lgr 11). Det är möjligt att likvärdiga kunskaper kan tolkas som att alla 

elever ska nå minst grundmålen. Skolorna har idag olika förutsättningar, dels genom 

elevsammansättningen men även genom en resursfördelning som inte är lika för alla. Hur 

utbildningar ska värderas lika är oklart. 

 

Även Rudvall (1995) visar på olika innebörder av likvärdighet, som jag förenklat till: 

 Det har gällt att skapa villkor som ger alla samma chans att välja utbildningsväg efter 

fallenhet. 

 Att göra så att olika utbildningar och linjers status upplevs ha lika värde. 

 Minska skillnader vad det gäller att ge kompetens för senare studier. 

 Att skapa kompensatoriska åtgärder för att minska skillnader i resultat mellan sociala 

grupper och ge alla lika studiechans. 

 

Den första punkten borde problematiseras av att olika personer söker olika mycket 

information inför val av skola (Skolverket, 2012b). Kompetens för senare studier hänger ihop 

med elevers bakgrund och begåvning (Skolverket, 2013a) och kan ha för stark påverkan för 

att skolan ska kunna kompensera detta. Att ge alla elever lika studiechans medför inte 

automatiskt att alla utnyttjar den, exempelvis kan skillnad i studiemotivation differentiera 

elever. Däremot sätts kompensatoriska åtgärder in för att ge alla elever möjlighet att klara av 

skolan (Skolverket, 2011; Skolverket, 2013a). 

2.3 Dagens definition av likvärdighet 

Likvärdighet definieras idag av skolverket som: 

 En liten spridning av resultat mellan skolor och mellan elever.  

 Elevers socioekonomiska bakgrund och migrationsbakgrund ska ha en liten betydelse 

för skolresultaten.  

 Skolsegregationen ska vara liten med tanke på socioekonomisk bakgrund och 

migrationsbakgrund. 

 Den socioekonomiska sammansättningen och sammansättningen av 

migrationsbakgrund på skolan ska ha låg betydelse för den enskilde elevens resultat 

(Böhlmark & Holmlund, 2011; Skolverket, 2006; von Greiff, 2011). 

 

Enligt Lgr11 så anges normerna för likvärdighet genom de nationella målen.  

“En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 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 svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr11, s.8). Ett övergripande jämlikhetsmål i 
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svensk skola blir att faktorer som eleverna själva inte kan påverka ska ha en liten betydelse 

för möjligheterna i skolan (Böhlmark & Holmlund, 2011). Vad dessa faktorer innebär är dock 

inte helt entydigt, exempelvis menar Skolverket (2006) att fallenhet för studier anses som en 

ovidkommande faktor. 

2.4 Att mäta likvärdighet 

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och Magnus Oskarsson 

(2013), internationell projektledare för PISA, anger fyra definitioner för internationella mått 

och jämförelser av likvärdighet: 

1. Skillnaden mellan elever med bäst resultat och elever med sämst resultat ska vara liten 

för att skolan ska anses likvärdig. 

2. Mellanskolsvarians, det vill säga variationen mellan skolors resultat ska vara liten för 

att anses likvärdig. Vilken skola elever väljer ska inte påverka skolresultatet. 

3. Hur mycket elevers skolresultat påverkas av deras socioekonomiska bakgrund. 

Socioekonomisk bakgrund ska ha liten påverkan på elevers resultat för att skolan ska 

anses som likvärdig. 

4. Skolors socioekonomiska sammansättning. En liten skillnad mellan skolors 

socioekonomiska sammansättning anses som likvärdigt.  

 

Fredriksson och Oskarsson (2013) menar att hög likvärdighet och goda skolresultat hänger 

ihop, förutom i länder som Nya Zeeland som har låg likvärdighet med goda skolresultat, och 

Mexiko som har hög likvärdighet men låga resultat. Vidare ska Sverige inte behöva välja 

mellan en skola med hög likvärdighet eller en skola med goda resultat, båda ska gå att uppnå 

samtidigt. Ett sätt att höja resultaten i svensk skola skulle kunna vara att arbeta mot förbättrad 

likvärdighet, detta eftersom resultat och likvärdighet “tycks hänga ihop” (Fredriksson & 

Oskarsson, 2013. s.79). 

 

Böhlmark och Holmlund (2011) menar att det är svårt att tolka hur likvärdigheten ser ut i ett 

samhälle. Nivåerna kan dock mätas genom att se till olika spridningar i skolresultat samt 

samband mellan elevers resultat och föräldrabakgrund. Att titta på förändringar över tid eller 

att göra jämförelser med andra länders skolor kan ge en uppfattning ifall nivån av likvärdighet 

har ökat eller minskat. Vidare är det problematiskt att mäta elevers resultat genom att titta på 

deras betyg, då det skett en betygsinflation som försvårar en jämförelse över tid (Böhlmark & 

Holmlund, 2011). 

2.5 Praktiska metoder för likvärdighet 

Hur ett praktiskt arbete för likvärdighet kan ske har Gullstam (1995) olika metoder för att 

säkerställa en likvärdig skola: På nämndnivå menar författaren att kommunen först måste 

definiera vad som menas med likvärdig utbildning. Därefter krävs tydliga mål som ska vara 

mätbara, samt utvärderingar som görs för att kunna omprioritera resurser vid behov. Vidare 

ska kommunen delegera ansvar och befogenheter till rektorer, och ge tillräckliga resurser för 

att en likvärdig utbildning ska kunna ges. 

 

På rektorsnivå blir det praktiska arbetet att framställa tydliga mål för undervisningen, och att 

dessa mål är kända för lärarna. Rektorer bör även utvärdera skolan och göra jämförelser med 

andra skolor. Pedagogiska diskussioner bland skolpersonal ska uppmuntras och verksamheten 

ska organiseras för att underlätta alternativa arbetssätt. Personalen ska ges möjlighet till 

kompetensutveckling (Gullstam, 1995). 
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På lärarnivå ska det finnas regelbundna samtal med eleverna för att de ska kunna utveckla 

sina kunskaper efter egna förutsättningar. Lärarnas undervisningsmetoder bör anpassas för att 

möta elevernas behov, samt förändra sitt arbetssätt om resultat från utvärderingar tyder på att 

det krävs. Lärarna bör hålla sig uppdaterade för att undervisningen ska vara tidsenlig 

(Gullstam, 1995).  

2.6 Resursfördelning och segregation 

Kompensatorisk resursfördelning är inte tillräcklig för att öka likvärdigheten och minska 

segregationen enligt Karlsson (2013). Trots insatser genom resursfördelning påverkar elevers 

bakgrund fortfarande deras resultat. Det är främst en politisk fråga om hur samhället ska se ut. 

Även enligt Böhlmark och Holmlund (2011) så beror inte skillnaden mellan elevers 

skolresultat endast på socioekonomisk bakgrund eller skolkvalitet, utan en viss skillnad i 

skolresultat kommer att finnas även i ett skolsystem där familjebakgrund inte har någon 

betydelse för elevresultatet, på grund utav skillnader i elevers olika studiebegåvning. Karlsson 

(2013) ger ett exempel för hur Stockholms stad ekonomiskt försöker kompensera för elevers 

olika bakgrund:  

 

På individnivå tas hänsyn till fyra olika faktorer: 

1. Invandringsår, hur länge eleven bott i Sverige. 

2. Vårdnadshavares utbildningsnivå. 

3. Om familjen får ekonomiskt bistånd. 

4. Om eleven bor med båda vårdnadshavarna, en av dem eller ingen av dem. 

 

Utöver dessa fyra faktorer på individnivå finns faktorer på gruppnivå, där hänsyn tas till 

elevens boendeområde samt dennes skolmiljö. Det övergripande målet med 

resursfördelningen är att skolorna ska uppnå en högre måluppfyllelse (Karlsson, 2013). 

 

Allra störst påverkan på skolresultaten har faktorerna om hur länge eleven bott i Sverige samt 

föräldrarnas utbildningsnivå. Detta hänger ihop med kamrateffekter, elever från mindre 

gynnade bostadsområden får bättre skolresultat när de går i en skola där eleverna har bättre 

socioekonomisk status. För socioekonomiskt gynnade elever som går i en skola där eleverna 

har genomsnittligt lägre socioekonomisk status blir resultaten istället sämre (Karlsson, 2013). 

 

Svensson (2013) kopplar in förändringen från det relativa betygssystemet till det mål- och 

resultatstyrda som kom med läroplanen Lpo 94, som en orsak till minskad likvärdighet genom 

större resultatskillnader mellan elever. Svensson (2013) menar att det relativa betygssystemet 

i det här fallet var mer likvärdigt eftersom även de svagaste eleverna fick betyg. Vidare skulle 

det även vara positivt för elevers självförtroende och för deras chanser på arbetsmarknaden att 

få ett betyg. Det borde för likvärdigheten vara viktigare att ha en hög lägstanivå, vilket styrks 

av Böhlmark och Holmlund (2011), än att få en låg resultatspridning genom att låta alla elever 

få ett betyg. 

 

Enligt Skolverket (2011) är det elever med behov av särskilt stöd som får mer resurser. Det är 

även skolor med låg utbildningsbakgrund och sämre socioekonomiska förutsättningar som får 

en större andel av kommunens resurser. Detta kan kopplas ihop med vad Lindensjö (2002) 

skriver om 1960-talets retorik som sade “att vi nu alltjämt ger de bäst lämpade mest 

utbildning men att det i framtiden bör vara de sämst ställda, som skall få det” (s.66). De 
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skriver även att ingen på allvar har velat gå så långt, men att målet med lika rätt till utbildning 

borde vara en medelväg mellan att ge de bäst respektive sämst lämpade mest utbildning. 

2.7 Socioekonomisk bakgrunds påverkan 

Socioekonomisk bakgrund förklaras av Statistiska centralbyrån som en klassifikation på 

individers position på arbetsmarknaden. Socioekonomisk indelning baseras på 

utbildningsbakgrund, och delas upp i förgymnasial utbildning, genomgången 

gymnasieutbildning och antal år på eftergymnasial utbildning. Socioekonomisk bakgrund tar 

hänsyn till om personer är arbetsgivare eller arbetstagare, även arbetare och tjänstemän skiljs 

åt. Elevers socioekonomiska bakgrund är en av de starkaste förklaringsfaktorerna till 

studieresultat (Skolverket, 2013a). Elever med hög studiemotivation klarar sig bättre i skolan, 

och deras föräldrar engagerar sig oftare i barnens lärande. Denna föräldragrupp har ofta en 

hög utbildningsnivå (Skolverket, 2013a). 

 

Enligt skolverkets statistik för Linköpings grundskolor läsåret 2013/2014 framkommer 

skillnader mellan elever beroende på socioekonomisk bakgrund. Av de elever i nionde klass 

som har högskoleutbildade föräldrar, uppnår 89 procent kunskapskraven i alla ämnen och har 

i snitt 237 poäng i slutbetyg. Av de elever vars föräldrar endast har gymnasial utbildning 

uppnår 73 procent kunskapskraven i alla ämnen och lämnar nionde klass med 198 poäng i 

snitt. 

 

För elever vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning uppnår bara 29 procent 

kunskapskraven. Men gruppen med elever är liten och utgör endast 6 procent av totala antalet 

elever i Linköping (Skolverket, SiRiS). Skillnaderna finns även för 2004 års statistik. 85 

procent av eleverna med högskoleutbildade föräldrar uppnår kraven, med 229 poäng i snitt 

mot endast gymnasial utbildning där 65 procent av eleverna uppnår kraven med 182 poäng i 

snitt (Skolverket, SiRiS). 

 

I en studie av Lekholm och Cliffordson (2008) visar det sig att skolor som har en hög andel 

elever vars föräldrar är lågutbildade oftare sätter högre betyg än brukligt, jämfört med 

testresultat från bland annat nationella prov. Det kallas kompensatorisk betygssättning och 

antas förekomma eftersom lärare vill att en så stor andel elever som möjligt ska klara kraven 

för godkänt. Om elever inte får godkänt betyg får det negativa konsekvenser både för elever 

och för skolan (Lekholm & Cliffordson, 2008). Det är möjligt att dessa aspekter bidrar till 

betygsinflation.  

2.8 Kamrateffekter och differentiering 

Kamrateffekter betyder att elevers resultat påverkas av klasskamraters prestationsnivå, då det 

blir en situation där elever kan hjälpa varandra till utveckling. Hattie (2014) ger stöd för att 

kamrateffekter har en faktisk påverkan på skolprestation. Skolverket menar att det finns 

relativt samstämmigt stöd för att kamrateffekter existerar, men att det inte är klarlagt hur 

mycket de betyder för elevers resultat (Skolverket, 2013a). Enligt Sund (refererad i 

Skolverket, 2009b) är kamrateffekter betydelsefulla främst för lågpresterande elever. Detta 

kan kopplas ihop med lärares förväntningar på elever, som påverkar elevernas prestationer. 

Att använda sig av homogena grupper får negativa effekter för lågpresterande elever. För 

högpresterande elever får homogena grupper istället positiva effekter (Skolverket, 2009b; 

Skolverket, 2012a). Vidare så får nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper endast 

ske tillfälligt i skolan. För att tillvarata kamrateffekter ska skolan sträva efter heterogena 
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grupper (Skolverket, 2009b) och minska skillnader mellan elevprestationer, vilket anses som 

ett av likvärdighetens mål (Böhlmark & Holmlund, 2011). 

 

Att använda sig av en nivågruppering eller differentiering av elever kan förenkla en 

anpassning av undervisningen för olika elevers behov. För att det inte ska anses strida mot 

principen om lika möjligheter bör uppdelningen bygga på elevers begåvning och prestation, 

istället för ekonomiska förhållanden (Böhlmark & Holmlund, 2011). En sen differentiering av 

elever, vilket Sverige gör efter niondeklass, ökar elevers möjlighet till högre utbildning 

oavsett social bakgrund, vilket ger likvärdighet. En tidig differentiering ökar 

resultatspridningen i årskurs 4-8, vilket blir negativt för jämlikheten då man sorterar elever i 

olika skolor och klasser (Lindensjö & Lundgren, 2000; Skolverket, 2009b). Lindensjö och 

Lundgren (2000) förklarar att mindre “gynnade” elever (s.87) kan få ta del av framgångsrika 

elevers resurser genom en sen differentiering. Vidare är studiebegåvning föränderlig, förutom 

att den beror på arv och tidig miljö kan den främjas eller gynnas av samhälleliga villkor. För 

de mindre studiebegåvades skull är en sen differentiering önskvärd.  

 

En liten spridning mellan elevers resultat anses som likvärdigt, men i ett samhälleligt 

perspektiv borde även nivån på elevernas prestationer kopplas in (Böhlmark & Holmlund, 

2011). Att sträva efter en hög lägstanivå och en stor spridning hos de högpresterande eleverna 

borde vara att föredra. En liten spridning för resultaten som en orsak av att alla elever 

presterar på en låg nivå borde undvikas. Då resultaten inom läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap sjunker över tid både för låg-, medel- och högpresterande elever, tyder det på 

att kvaliteten i svensk skola sjunker (Böhlmark & Holmlund, 2011). Det tyder inte på 

minskad likvärdighet i form av ökad spridning mellan elever, utan skolan har ett 

effektivitetsproblem som orsakar försämrade kunskaper och resultat för både hög- och 

lågpresterande elever (Böhlmark & Holmlund, 2011). Exempelvis hade Sverige år 2011 en 

lägre andel högpresterande elever jämfört med 2006 (Skolverket, 2013a).   

2.9 Kritik mot kamrateffekter? 

Om skolan ska följa svenska samhällets värdegrund så menar Larsson (2002) att skolan bör 

bidra till varje elevs utveckling och därmed även hela samhällets. Skolan borde ge varje elev 

en individanpassad utbildning för att kunna utveckla varje elev så mycket som möjligt utefter 

dennes förutsättningar, inom värdegrundens ramar. Detta styrks av Skolverket (2013a) där det 

framkommer att alla elever oavsett skola eller bakgrund ska ges stöd och stimulans för att 

utvecklas så långt som möjligt. Enligt skollag (2010:800) 1kap 4§ ska “Skolan främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande” och “i 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.” Skolan ska alltså ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, 

även elever som har goda förutsättningar. Samtidigt ska skolan kompensera för skilda 

förutsättningar hos eleverna (Skolverket, 2012a) 

 

Enligt Larsson (2002) kan varje elevs utveckling ske genom heterogena grupper med hög 

lärartäthet eller i större nivågrupperade grupper som anpassas till elevernas studiekapacitet. 

Att ha stora heterogena grupper omöjliggör individualisering. Det är enligt Larsson (2002) 

viktigt att sätta in resurser tidigt för elever i behov av extra stöd, genom att ha mindre grupper 

i undervisningen skulle dessa elever enklare kunna upptäckas. Elever med ogynnsam 

bakgrund, som exempelvis lågutbildade föräldrar, tenderar att få större fördelar av mindre 

klasstorlek (Böhlmark & Holmlund, 2011). Individualiserad undervisning kräver i senare 
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grundskoleår att olika nivåer på kurser erbjuds för att alla elevers behov ska mötas (Larsson, 

2002). 

2.10 Sammanfattning  

Strävan efter en likvärdig skola blir ett väldigt komplext begrepp då begreppets innebörd har 

ändrats så många gånger. Inte ens de olika definitionerna ger en klar bild av vad skolan har 

försökt nå med sitt arbete, att skollagen förklarar likvärdig utbildning genom att använda 

ordet likvärdig igen ger en bild av hur otydligt begreppet är. Eftersom det sällan nämns hur 

det praktiska arbetet bör utföras eller vad dess egentliga mål är blir likvärdighet ett begrepp 

som tolkas olika. Strävan efter likvärdighet härstammar från jämlikhet, vilket beror på 

samhällets syn på demokrati (Englund & Quennerstedt, 2008; Skolverket, 1996). 

 

Likvärdighet mäts idag genom resultatskillnader mellan elever och mellan skolor (Böhlmark 

& Holmlund, 2011; Fredriksson & Oskarsson, 2013; Skolverket, 2009b; Skolverket, 2012b; 

Skolverket, 2013b). Att skolan är likvärdig innefattar även att alla elever ska utvecklas så 

långt som möjligt, utefter sina egna förutsättningar, vilket idag mäts genom betyg. Vidare kan 

en likvärdig skola uppfattas som en där alla elever når grundmålen. För att kompensera 

elevers olika förutsättningar sker det en resursfördelning i skolan. Denna resursfördelning ger 

främst stöd till svagpresterande elever. Elevers socioekonomiska bakgrund, där föräldrars 

utbildning är avgörande för resultaten i skolan, ska kompenseras av skolan för att minska 

skillnader i resultat. Att i skolan ha blandade elevgrupper möjliggör att kamrateffekter 

uppstår, men kan försvåra individualisering. Kamrateffekterna är främst positiva för 

lågpresterande elever. För att undervisningen ska vara individualiserad krävs det att elevers 

olika nivåer tillfredställs, och det förenklas av grupper som anpassas efter elevernas prestation 

och förmåga. Nivågruppering får idag endast ske tillfälligt (Skolverket, 2009b). 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Under metod och genomförande redogörs studiens tillvägagångssätt med intervjuer och dess 

urval. Sedan redogörs analysen av data. Etik och kvalitetskriterier avslutar metodkapitlet. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Studien har som syfte att utforska och förtydliga vad likvärdighet idag uppfattas som hos 

skolans huvudmän, rektorer och lärare, samt hur likvärdighet eftersträvas inom grundskolan. 

Eftersom de rapporter som tar upp likvärdigheten som en viktig del av skolans kvalitet och 

resultat inte redogör för hur ökad likvärdighet ska nås, kan studien anses vara explorativ, 

vilket enligt Patel och Davidson (2011) är en utforskande studie som görs “när det finns 

luckor i vår kunskap” (s.12). Explorativa studier har som syfte att insamla så mycket kunskap 

som möjligt om ett visst problemområde för att belysa det allsidigt (Patel & Davidson, 2011), 

vilket här blir skolans praktiska arbete för likvärdighet. För detta ändamål valdes 

informationsinsamlig i form av intervjuer, eftersom intervjupersonernas uppfattningar var 

centrala i studien, vilket enligt Patel och Davidson (2011) är syftet med en kvalitativ intervju. 

En explorativ intervju bör ha öppna frågor och sedan följa upp intervjupersonens svar för att 

få nya infallsvinklar på ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom det ändå redan finns en 

viss kunskap om likvärdighet i skolan kan den här studien även kallas deskriptiv, då den ger 

beskrivningar av nutid, där beskrivningar av samband mellan aspekter görs, men även av 

aspekter var för sig (Patel & Davidson, 2011). Exempel på samband mellan aspekter är i 

studien små resultatskillnader och elevers maximala utveckling. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) så ska en deskriptiv studie beskriva hur intervjupersonen handlar, samt vad den 

upplever och känner. I den aktuella studien görs beskrivningar av vad intervjupersonerna 

uppfattar likvärdighet som samt hur likvärdighet eftersträvas. En deskriptiv studie ska även 

visa på skillnader och variation hos ett fenomen, genom nyanserade beskrivningar som visar 

på en mångfald (Kvale & Brinkmann, 2009). För att i studiens resultatdel ge en nyanserad 

bild visas, utöver likheter, även skillnader gällande respondenternas svar. 

 

Studien är kvalitativ där datainsamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och en analys av transkriberat textmaterial sedan skett (Patel & Davidson, 2011).   

Bryman (2011) skriver att kvalitativa studier inte behöver generera någon teori, men att teori 

ofta används som bakgrund till undersökningen. Teoridelen som till stora delar var skriven 

före datainsamlingen, användes för att formulera intervjufrågorna. Utifrån Gullstams (1995) 

praktiska metoder för likvärdighet, berör skolans arbete för likvärdighet både skolans 

huvudmän, rektorer och lärare, men på olika nivåer. Därmed ansågs det av vikt att personer 

från dessa tre nivåer intervjuades. Efter att ha intervjuat skolans huvudmän framkom nya 

tankar vilket ledde till att intervjufrågorna till rektorer och lärare förändrades. Efter att 

resultatdelen skrivits fick teoridelen omarbetas. Detta kan liknas vid en abduktiv ansats, vilket 

betyder att empiri och teoribearbetning får en växelverkan (Bryman, 2011). En abduktiv 

ansats kombinerar både induktiva och deduktiva steg, där studien både önskar upptäcka 

aspekter men även bevisa viss problematik (Patel & Davidson, 2011).  

3.1.1 Intervjuer 

Intervjuerna har utgått från en intervjuguide som sett olika ut för de olika nivåerna. Frågorna 

är öppna till sin utformning för att fånga intervjupersonernas uppfattningar. Följdfrågor har 

ibland ställts för att få ett fylligare material. Sammanlagt nio personer har intervjuats och 

tidsomfånget var för varje intervju mellan 30-40 minuter. Intervjuerna anses vara 

semistrukturerade, då specifika teman finns men intervjupersonen har möjlighet att själv 
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utforma svaren (Bryman, 2011). Intervjufrågorna kan ses i Bilaga. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades därefter ordagrant, hummanden och andra ljud som ansågs orelevanta för 

forskningen utelämnades. Varje transkriberad intervju gav mellan sex till nio sidor text. 

3.1.2 Urval 

Urvalet kan anses vara vad Bryman (2011) kallar målstyrt urval, då intervjupersonerna valdes 

ut på ett strategiskt sätt. Skolans huvudmän, rektorer och lärare inom högstadieskolan och 

årskurs nio valdes ut för intervjuer. Eftersom valda skolor alla är kommunala blir skolans 

huvudmän alltså utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun, där jag intervjuade en chef 

på hög nivå. Under intervjun med skolans huvudman tillkom efter halva tiden ytterligare en 

person vars kunskaper var inriktade på hur resursfördelningen i kommunen går till, vilken 

benämns H2. Därför finns det i resultatet främst svar från den första huvudmannen (H1). 

Aktuella skolor i undersökningen valdes då deras resultat för elever i årskurs nio 

överensstämmer bra med det genomsnittliga resultatet för Linköpings kommun. Tre rektorer 

från tre olika skolor har intervjuats och sammanlagt fyra lärare. En lärare från varje skola har 

intervjuats, på en av skolorna intervjuades två stycken lärare. På grund av tidsbristen hos 

lärarna intervjuades dessa två samtidigt, de fick i turordning svara på mina frågor.   

 

Lärarna undervisade alla i årskurs nio, inom olika ämnen. Lärarna valdes till största del ut av 

rektorerna, en av lärarna valde jag dock själv ut och kontaktade. För att undvika identifiering 

av intervjupersonerna beskrivs de inte mer utförligt i studien. Hade studien istället varit mer 

jämförande i sin utformning hade det varit önskvärt att tydligt beskriva respondenterna. 

3.2 Analysmetod 

För att ge en tydlig bild av arbetet mot likvärdighet delas intervjusvaren upp i tre olika nivåer, 

nämndnivå där skolans huvudman intervjuats, rektorsnivå samt lärarnivå. Svaren på de olika 

nivåerna ställs sedan i resultatdiskussionen mot teorier, definitioner och mål för likvärdighet, 

för att diskutera vilka aspekter som lyfts fram av intervjupersonerna samt hur arbetet går till. 

 

Det analysarbete som presenteras i resultatdelen kan liknas vid en meningskodning då 

intervjupersonernas svar har analyserats utifrån olika koder/kategorier som härrör från 

studiens syfte och frågeställningar. De ser olika ut beroende på intervjupersonernas svar. En 

kodning kan enligt Strauss och Corbin (refererad i Kvale & Brinkmann, 2009) gå till så att 

man bryter ned, undersöker, jämför och kategoriserar data. Data har i analysen jämförts för att 

visa på likheter och skillnader gällande uppfattningar om likvärdighet. Målet med en 

meningskodning är att utveckla kategorier vilka fångar handlingarna (Kvale & Brinkmann, 

2009).  De olika rubrikerna i resultatdelen anser jag vara kategorier. En meningskodning kan 

vara begreppsstyrd eller datastyrd, den aktuella analysen innehåller båda dessa. En 

begreppstyrd kodning sker då vissa koder är bestämda i förväg (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Förbestämda koder i denna uppsats är definition av likvärdighet, mål för likvärdighet och alla 

elevers utveckling, vilka fanns för att svara på syfte och frågeställningar. En datastyrd 

kodning har skett när koder utvecklats genom en tolkning av materialet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vilket betyder att respondenternas fokus ger upphov till kategorier. Exempel på 

datastyrd kodning är då rektorerna ansåg att lärarna hade en viktig roll för likvärdigheten, 

vilket gjorde att lärarens roll blev en kategori. En annan kategori som uppkom beroende på 

respondenternas svar var kamrateffekter och nivågruppering. 

 

Kategorierna kan anses som rätt vida, och innehåller intervjupersonernas spridda 

uppfattningar gällande forskningsfrågorna. Gillham (2008) menar att det är bättre att göra 
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kategorierna breda för att få med ett representativt urval av uttalanden eftersom dessa 

innehåller en stor spridning. Är kategorierna för snäva krävs ett stort antal kategorier, och det 

kan anses som att inte ha gjort någon kategorisering alls (Gillham, 2008). Vissa av 

intervjupersonernas svar ansågs orelevanta för forskningssyftet, vid analysen kan de svaren 

läggas åt sidan enligt Gillham (2008). 

 

Redovisningen av resultaten kan till viss del skilja sig åt då intervjusvaren var mer eller 

mindre precist formulerade. Precist formulerade svar från intervjupersoner kan ge större 

förståelse än en sammanfattad kommentar (Gillham, 2008). För intervjupersonernas 

konfidentialitet och anonymitet benämns de med en bokstav och siffra, Huvudmännen 

benämns H1 och H2. Rektorerna benämns R1, R2 och R3. Lärarna benämns L1, L2, L3 och 

L4. 

3.3 Etik 

Vid den första telefonkontakten informerades intervjupersonerna om studiens syfte och även 

ungefärlig tidsåtgång för intervjun. Vid själva intervjun gavs en kort information återigen om 

studiens syfte. Jag berättade att samtalet skulle spelas in, vilket alla intervjupersoner gav 

samtycke till. Vidare berättade jag att inspelningen endast var till för transkriberingen och att 

ingen annan skulle få höra det inspelade materialet. Intervjupersonerna fick avböja att svara 

på frågor om de ansågs känsliga, vilket uppfyller samtyckeskravet. 

 

Intervjupersonerna informerades om att varken deras namn eller skolans namn kommer att 

nämnas i uppsatsen. Information som kan göra att intervjupersonerna identifieras av 

utomstående personer undviks, vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Att i uppsatsen vara 

öppen med att det är i Linköpings Kommun undersökningen har gjorts gavs tillåtelse av 

skolans huvudman. Huvudmannens anonymitet uppfylls genom att jag endast nämnt att det är 

en chef på hög nivå. På hög nivå finns det fem stycken chefer. De personer som var 

intresserade av att ta del av studien gavs information om att studien eventuellt kommer 

publiceras online på www.ep.liu.se.  

 

Dessa åtgärder gjordes för att uppfylla vetenskapsrådets fyra krav informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR, 2002). 

3.4 Kvalitetskriterier 

Tillförlitlighet kan enligt Bryman (2011) i kvalitativa studier uppskattas genom tillförlitlighet 

och äkthet. Tillförlitligheten består av fyra kategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet kan ske genom återkoppling från de personer som studerats för att få bekräftelse 

på att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt, vilket under intervjuerna eftersträvades 

genom att ställa följdfrågor för att se om jag förstått respondenterna rätt, intervjupersonerna 

kunde då förtydliga sina svar. 

 

Överförbarhet går ut på att göra en tydlig beskrivning av kontexten för att kunna göra en 

bedömning ifall resultaten är överförbara till en annan miljö. Kontexten har beskrivits till viss 

del, men utan att riskera intervjupersonernas konfidentialitet. Vad gäller generalisering för en 

uppsats med kvalitativ metod kan förståelsen för fenomenet möjligtvis tillämpas på liknande 

situationer (Patel & Davidson, 2011). Förhoppningsvis ger uppsatsen en så pass tydlig bild att 

http://www.ep.liu.se/
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resultaten kan vara överförbara till andra skolor med liknande förutsättningar. De valda 

skolorna i studien har för niondeklassarna ett resultat som ligger nära det genomsnittliga för 

Linköpings kommun. Skolornas elevsammansättning anses även som blandad då de ligger i 

Linköpings stadskärna, där elever från olika delar av staden finns representerade. Skolor i 

Linköpings utkant får en mindre blandad sammansättning av elever. 

 

Pålitlighet eftersträvas genom att tydligt redogöra hela forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

För kvaliteten har forskningsprocessen försökts beskrivas så tydligt som möjligt för att låta 

läsaren bilda sin egen uppfattning om studien och dess resultat. Detta kallar Ahrne och 

Svensson (2011) för transparens, vilket är ett sätt att öka trovärdigheten för uppsatsen. 

 

Att till sist ge möjlighet att styrka och konfirmera, görs genom att forskaren undviker att 

personliga värderingar påverkar undersökningen och dess slutsatser (Bryman, 2011). Vilket 

har eftersträvats genom att ha öppna intervjufrågor där intervjupersonernas uttalanden får 

hamna i centrum. Att använda sig av öppna frågor leder inte respondenternas svar i någon 

riktning (Bryman, 2011). Att även stärka resultaten med utförliga citat bör visa på 

respondenternas uppfattningar snarare än mina egna. 

 

I kvalitativ forskning blir reliabilitet sammanflätad med validitet (Patel & Davidson, 2011). 

Validitet i kvalitativ forskning gäller hela forskningsprocessen. Exempelvis hur forskarens 

förförståelse används i processen. Valididitet kan ses som hur trovärdig tolkningen blir. 

Kommunikativ validitet har eftersträvats genom att skriva ut längre citat för att inte rycka 

svaren ur sitt sammanhang (Patel & Davidson, 2011). 

 

 

 



 15 

4 RESULTAT 
 

Resultatdelen börjar med en sammanfattning för att ge en överblick samt öka intresset och 

förståelsen. Därefter får läsaren själv fördjupa sig i resultaten. Resultaten är sedan uppdelade 

på tre olika nivåer, där nämndnivå innehåller resultaten från skolans huvudmän, den andra 

nivån är rektorsnivå och slutligen lärarnas svar. Gemensamma rubriker för de tre nivåerna är 

först vad intervjupersonerna idag uppfattar likvärdighet som och vad som eftersträvas med 

likvärdighet. Det har jag valt att kalla för definition av likvärdighet. Övriga rubriker som är 

gemensamma är mätning av utveckling samt strävan efter små resultatskillnader. Därutöver är 

rubrikerna olika för resultatens tre nivåer. 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Alla nivåer är eniga om att likvärdighet är att ge alla elever samma möjlighet och att skolan 

inte behöver utformas likadant för alla för att vara likvärdig. Att skolans rättning sker på ett 

enhetligt sätt ses däremot som likvärdighet. Målen för en likvärdig skola är att alla elever ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt. Det finns även en strävan efter att alla elever ska klara 

de grundläggande målen, med andra ord, att alla ska bli godkända. 

Att mäta alla elevers utveckling vore ett mått på likvärdighet, men det är idag svårt då det 

främst är betyg som fokuseras. Små resultatskillnader anses inte vara vad som eftersträvas för 

likvärdighet, detta eftersom det anses viktigare att eleverna utvecklas så långt som möjligt.  

Högre lärartäthet och mindre klasser vore enligt lärarna ett sätt att främja alla elevers 

utveckling, och därmed även ett sätt att öka skolans likvärdighet. Högpresterande elever anses 

av lärare och rektorer ofta förbises i skolan, men det sker ändå satsningar på dem genom 

spetsklasser och olika inriktningar. Kompensation för elevers olika bakgrund sker idag bland 

annat genom att erbjuda läxhjälp i skolan. 

4.2 Nämndnivå  

Resultaten på nämndnivå är uppdelade i likvärdighetens definition och dess mål, 

resursfördelning, mätning av likvärdighet, alla elevers utveckling och slutligen små 

resultatskillnader. 

 

4.2.1 Definition av likvärdighet 

På nämndnivå uppfattas likvärdighet som att ge alla elever lika tillgång till utbildning, samma 

möjlighet till utbildning och att de ska kunna göra samma val.  

 Likvärdigheten i svensk skola skulle jag vilja säga handlar om att eleverna ska ges lika 

tillgång till utbildning och samma möjlighet till utbildning och att kunna göra samma val 

(H1). 

 

Huvudmannen anser att det i Linköpings kommun ges lika tillgång till utbildning och samma 

möjlighet till utbildning för alla elever: 

 du kan ju gå allting i Linköping, du behöver inte flytta därifrån för att få en utbildning 

oavsett vad du är intresserad för (H1). 
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Att ha lika tillgång till duktiga och utbildade lärare bör vara ett krav oavsett var man bor eller 

vad man har för bakgrund och förutsättningar. 

oavsett var man bor, i vilken del av landet eller del av kommunen så ska man ha samma 

tillgång till utbildade lärare (H1).  

det är också en likvärdighetsfråga att vi faktiskt har bra utbildade lärare överallt, och det 

ska inte vara så att de bästa eleverna har de bästa lärarna, utan det kanske ska vara så att 

de elever med mest utmaningar och svårigheter ska ha de bästa lärarna (H1). 

 

Samma förutsättningar för eleverna är en viktig del av likvärdigheten. Själva undervisningen 

behöver dock inte utformas likadant för alla elever, utan det anses som något lärare och 

rektorer får utforma tillsammans. 

själva innehållet i undervisningen behöver inte se exakt likadant ut (H1). 

 

4.2.2 Mål för likvärdigheten 

Enligt huvudmannen så tas målen för likvärdighet fram av riksdag och regering genom 

skollagen. Allmänna råd om verksamheten tas fram av skolverket. Det finns även lokala mål 

för likvärdigheten. Huvudmannen referar till Mål och uppföljningsplan 2012-2015, där det 

framkommer att målen är att: 

skolan ska vara likvärdig och utjämna elevers skilda förutsättningar (s.9). 

 alla elever ska uppnå minst nivån för godtagbara kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 (s.9). 

varje elev ska utmanas i sitt lärande för att utvecklas maximalt (s.9). 

 genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 ska, över tid, öka på varje skola (s.9). 

 

Linköpings kommun har alltså som mål för likvärdigheten att skolan ska kompensera för 

elevers olika förutsättningar så att alla elever ska nå de grundläggande kunskapskraven. Alla 

elever ska även kunna utvecklas så långt som möjligt och därmed ska även meritvärdena i 

årskurs 9 höjas. Ett grundläggande mål i skolans värld är att alla elever ska blir godkända, 

vilket även återkommer på rektorsnivå och hos lärarna.  

 målen kanske i mångt och mycket handlar om att man ska klara minst godkänt (H1). 

 

Det framkom att huvudmannens påverkan är begränsad och att det istället är den lokala 

politiken som avgör vad som bör anses som särskilt viktigt i Linköpings kommun   

lokalt ska man inte göra några egna nationella mål /.../ men den lokala politiken har ju 

möjlighet att tala om att det här tycker vi är särskilt viktigt i Linköpings kommun (H1). 

 

I Linköping har den lokala politiska nämnden infört läsa, skriva och räkna-garanti i årskurs 

tre, klarar inte eleverna det så sätts åtgärder in, vilket är ett sätt att öka likvärdigheten på så vis 

att alla elever ska klara de grundläggande målen. De nationella proven i årskurs 3,6 och 9 ska 

rättas på ett sätt att likvärdigheten säkras. 

 

4.2.3 Resursfördelning 

Skollagen anses bygga på ett inkluderande synsätt, där elever ska undervisas tillsammans i 

klassrummet. 

hela skollagen är ju egentligen uppbyggd på att man ska ha ett inkluderande synsätt (H1). 

 

Detta medför att anpassningar måste göras, vilket sker i förväg utifrån elevers bakgrund för att 

alla ska ha möjlighet att klara skolgången och undvika att elever halkar efter. Det verktyg som 
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huvudmännen främst kan använda sig av för att säkerställa en likvärdig skola är 

resursfördelning.  

vi pratar mer om skolor som behöver den här typen av ersättning för att vi ska få en nivå så 

att de här eleverna får en likvärdig utbildning och når skolans mål, eller kursplanernas mål 

(H1). 

Resursfördelningen tar hänsyn till föräldrars utbildningsnivå samt invandringsbakgrund. Detta 

ses som ett proaktivt förhållningssätt. 

den ena tar hänsyn till föräldrars utbildningsbakgrund och sen den andra till utländsk 

bakgrund eller nyanlända som skolan får under elevens fem första år (H2). 

 

Utöver det proaktiva förhållningssättet granskas även elevers resultat för att vid behov kunna 

sätta in extra åtgärder för att främja individens utveckling. 

man tittar ändå på elevers resultat och sätter in resurser i form av specialpedagogisk stöd 

(H2). 

Det framkommer dock att det finns hinder för resursfördelningen inom kommunen: 

Jag vet att staten har gått ut och satsat på förstelärare i socialt utsatta områden, men det 

har inte Linköping fått pengar för (H1). 

 

4.2.4 Att mäta likvärdigheten 

Att kolla till skolors resultatnivåer säger inte så mycket om skolans arbete. Resultaten är starkt 

beroende av elevens bakgrund och förutsättningar, en skola som lyckas utveckla en svag elevs 

kunskaper, men som trots det inte uppnår kunskapskraven, syns inte i betygsstatistiken. En 

skola med högpresterande elever lyckas inte alltid utveckla eleven, men enligt 

betygsstatistiken ligger skolan ändå bra till. Därmed anses det som önskvärt att istället mäta 

kunskapsökningar och resultatökningar. 

Däremot kan man mäta hur mycket skolan lyckas bidra till att den här eleven utvecklas och 

det håller vi på att jobba med nu, nått som vi kallar för förädlingsvärde eller på engelska 

value added, som är ganska intressant (H1). 

 

Förädlingsvärde förklaras av huvudmannen som: 

att man tittar på när eleven kommer in i skolan med ett visst resultat och går ut med ett 

visst resultat, då kan man faktiskt uttala sig om har skolan lyckats få den här eleven att bli 

bättre, och då kanske man på en skola med större utmaningar kan börja på ett lågt 

resultat och ändå höja sig ganska rejält medans på en skola där man börjar med ett högt 

resultat kanske utvecklingen inte är så mycket mer än att de då går in med ett högt betyg 

och går ut med ett högt betyg (H1). 

 

Förädlingsvärde anser huvudmannen som ett bättre sätt att mäta likvärdighet på, men att det är 

svårt att förena med dagens betygsmätningar. Idag är det främst genom betyg som skolornas 

resultat följs upp, elevers utveckling mäts genom att följa upp resultat från förskoleklass och 

uppåt. Man kollar även på hur grundskoleelever senare klarar sig på gymnasiet för att se om 

deras betyg står sig på gymnasieskolan. 

Men det är väldigt svårt att få till med vårt sätt att mäta kunskaper, vi mäter ju kunskaper 

genom betyg som sätts av lärare, och det pågår ju en diskussion om det är inflation i 

betygen (H1). 
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4.2.5 Alla elevers utveckling 

Att ge stöd för alla elevers maximala utveckling sker på olika sätt. För lågpresterande eller 

svaga elever handlar det främst om en resursfördelning vilken möjliggör ökat stöd för 

individen genom mindre grupper och specialpedagoger.  

då kan vi ju skjuta till pengar för att dom ska kunna göra lite ännu mera anpassningar 

eftersom de förmodligen behöver jobba närmare eleverna, kanske ha mindre grupper (H1). 

 

Man intresserar sig även för vilka utmaningar som ges till högpresterande elever och vad de 

får för utmaningar i utbildningen. För duktiga elever finns två spetsutbildningar på 

grundskolenivå där möjlighet finns att läsa gymnasiekurser och på så sätt utvecklas  

det handlar ju om vad ger man alla elever, det finns ju elever vi måste hjälpa för att klara 

godkänt, men det finns också elever som behöver utmaningar och som tycker att det är 

kanske tråkigt ,och behöver lite mer utmaningar (H1). 

 

Det finns även inriktningar som inte är av teoretisk natur, utan elever som är intresserade och 

duktiga på idrott ska få möjlighet att utvecklas inom det, det finns även inriktningar inom 

musik och dans. 

 vi försöker att ha en sån resursfördelning och ett sånt sätt att jobba att alla elever ska ha 

samma förutsättningar att utvecklas och nå så långt som möjligt  (H1). 

 

4.2.6 Små resultatskillnader 

På huvudmannanivå anses inte likvärdighet handla om små resultatskillnader. Detta eftersom 

skillnader mellan skolor är beroende på samhällets segregation, elevsammansättningen på 

skolorna bidrar även till olika resultat, och det blir därför orättvist att jämföra skolor med 

varandra utefter resultat i form av betyg, för att uttala sig om likvärdigheten. 

Små resultatskillnader är inte vad jag tänker att likvärdighet handlar om (H1).  

mycket av den segregation som finns i skolan den beror ju på utifrån var man bor (H1). 

det är väldigt orättvist att jämföra skolor med varandra (H1). 

 

Elevers utveckling syns inte alltid när man kollar till skolans resultat. Exempelvis kan en 

skola ha en stor andel nyanlända elever vilka har en utmaning att lära sig språket, och andra 

skolor har en hög andel elever med högutbildade föräldrar, med resultat därefter. Att ge alla 

elever möjlighet att utvecklas anses som viktigare än att sträva efter små resultatskillnader.  

det är inte så att vi försöker få alla att bli lika bra eller lika dåliga utan vi försöker se till att 

alla ges förutsättningar (H1). 

4.3 Rektorsnivå 

4.3.1 Definition av likvärdighet 

Rektorernas definition av likvärdighet är ganska lika, likvärdighet uppfattas som att ge alla 

elever samma chans och samma möjlighet, dessa möjligheter ska inte förhindras av en 

bakgrund som är ogynnsam för skolgången. Vad som ingår i denna lika chans och möjlighet 

är alla elevers utveckling, och att alla ska lyckas med skolan. Skolans utformning behöver inte 

vara likadan för alla elever för att vara likvärdig, den bör istället anpassas efter individens 

förutsättningar och behov. 
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En likvärdighet är ju att alla ska få sina förutsättningar för att lyckas, en så hög 

måluppfyllelse som möjligt, det är en likvärdighet att alla ska få samma chans och det 

betyder inte att alla får lika mycket utan det betyder att man får det man behöver (R1). 

 

det ska inte ha någon betydelse vad dina föräldrar gör eller var du bor eller hur duktig du 

är, utan alla ska ha samma möjlighet att lyckas, utefter de förutsättningar man har (R2). 

 

Att ge alla elever en möjlighet till att ha en bra skolgång (R3). 

Det gäller att ge alla elever förutsättningar oavsett deras olika bakgrund (R3). 

Det handlar även om att se till att alla kan komma vidare i livet, till gymnasieskola 

exempelvis, /…/ men även att ha möjligheten att göra val (R3). 

Skolan behöver inte vara likformig (R3). 

 

4.3.2 Mål för likvärdigheten 

Rektorerna har som mål att ge en likvärdig bedömning av eleverna. Det anses också som ett 

mål för likvärdigheten att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, 

utefter egna förutsättningar. Utöver detta är skolans grundmål att en så stor del som möjligt av 

eleverna ska nå minst till grundkraven. Några egna mål för likvärdighet görs inte på de 

aktuella skolorna, utan det är de nationella målen som följs. Skolans värdegrund anses även 

som vägledande för arbetet för likvärdighet, men kanske mer för rättvisa och jämlikhet. 

 

Alla elever ska ha rätt att få sitt, inte bara de elever som har svårt att nå betyget E, utan även 

duktiga elever ska ha rätt att utvecklas och få en högre måluppfyllelse. 

En likvärdig bedömning sker här genom att lärare rättar andra elevers prov, och därmed tas 

inte elevens beteende med när bedömning av prov sker. Vid tveksamheter sitter lärarkollegor 

och diskuterar betygssättning. 

 så hög måluppfyllelse som möjligt, och så hög som alla kan komma till, men framförallt att 

få en likvärdig bedömning (R1). 

 

R2 menar att man ska kunna lyckas utifrån sina egna förutsättningar, alla ska ha möjligheten 

att nå så långt som möjligt, hur långt man kan nå är individberoende.   

jag kanske borde säga att alla borde nå högsta målen men det är inte rimligt (R2). 

ett rimligt mål är att vi ser till att alla når minst ett E i betyg, så att man har möjlighet att 

söka till gymnasiet, det är målet. (R2). 

Likvärdighet i bedömning eftersträvas, likvärdighet är även att alla elever behandlas lika och 

med respekt, oavsett kön eller bakgrund. Eftersom det anses som ett grundläggande mål och 

ingår i skolans värdegrund uttalas det inte i skolan. 

Vi har att rätta oss efter de nationella måldokumenten som är skollag och läroplan. (R3). 

Det handlar om att skapa en organisation så att alla elever får den här känslan av att jag 

går vidare, jag utvecklas, jag kan välja för framtiden. (R3). 

4.3.3 Att utvecklas så långt som möjligt   

För att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt behöver elevens behov upptäckas, vilket 

sker genom en kartläggning. Kartläggningen kan vara proaktiv för att i förväg kunna anpassa 

undervisningen till elevens behov. Kartläggningen kan även göras då det resultatmässigt går 

dåligt för eleven.  

ofta så startar man ju en sån pedagogisk kartläggning utifrån att det kanske inte går så bra 

resultatmässigt (R2). 
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Däremot är det svårt att främja utveckling hos alla elever samtidigt. Att ändå kunna 

tillfredställa alla nivåer förenklas av att det finns två eller fler pedagoger i varje klassrum. 

det är jättesvårt för lärare att tillfredsställa alla nivåer på en gång (R3). 

och det är lättare att göra om du har två pedagoger i varje klassrum, för då kan du se både 

de som behöver och de som behöver mer för att de ligger bra till (R1). 

 

Även mindre gruppstorlekar vilka är uppdelade efter prestation anses som ett sätt att möta 

elevers olika behov och ge alla en chans till utveckling.  

pratar man om gruppstorlek så blir det inte så laddat som om man talar om nivågruppering 

(R3). 

 

R3 tar upp begreppet nivågruppering och ställer det mot skolans inkluderande 

förhållningssätt: 

Bara för att elever sitter i samma klassrum betyder det inte att det är inkludering, man 

måste ha i åtanke att de svagaste eleverna får det stöd de behöver, annars blir de nästan 

exkluderade (R3). 

 

Utöver gruppstorlek så talas det om intensivgrupper för eleverna: 

det kan ju vara en grupp som är ganska svag, eller som har det tuffare med inlärningen, och 

då kanske det finns ett mindre antal som är jätteduktiga i den här gruppen, då kanske det är 

dom [de duktiga] som ska ha en intensivgrupp på något annat, för de måste ha rätt att få 

sitt, för det är inte bara de underifrån som har det tufft att få ett E, utan det ska vara allas 

rätt att få en hög måluppfyllnad (R1). 

 

Eleverna ges möjlighet till individuell utveckling genom olika metoder: 

på eftermiddagen erbjuder vi läxläsning, vi kan titta på elevensvaltid om de behöver 

fördjupa sig i vissa delar runt omkring, vi erbjuder kvällsskola, vi erbjuder även 

sommarskola (R1). 

 

Rektorerna ansåg att lärarens roll är den absolut viktigaste i arbetet för alla elevers maximala 

utveckling, därför redogörs även hur rektorerna uppfattar lärarens roll. 

4.3.4 Lärarens roll 

Lärarens roll anses vara väldigt viktig för alla elevers utveckling, och går ut på att läraren ska 

hålla koll varje individ och dess kunskap. Det anses även viktigt att lärarna följer upp sin 

undervisning. Detta görs genom frekventa samtal mellan rektor, lärare och stödlärare. 

Därefter kan extra stöd sättas in för elever som behöver det. Det är även viktigt att läraren har 

höga förväntningar på alla elever.  

Det måste vara ämneslärarens kunskap, intresse, möjligheter, att varje individ som man har 

i klassrummet utvecklas så långt som möjligt. Att man har den inställningen som lärare i 

grund och botten att till exempel ha höga förväntningar på alla individer, att verkligen tro 

att alla individer kan lyckas i slutändan och utvecklas så långt som möjligt, att lyfta fram 

styrkor, att vara flexibel eller i sin undervisning att försöka att nå alla, det vill säga du 

måste ha en arsenal av verktyg och olika sätt (R2). 
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4.3.5 Fördelningen av stöd till hög- och lågpresterande elever 

Det är svårt för skolorna att ge lika mycket resurser både till högpresterande och 

lågpresterande elever. Att ge lika mycket till alla elever är inte ett mål för skolorna. 

det står ju att en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika (R3). 

Det är till största delen svagpresterande elever som får extra stöd. Högpresterande elever 

förbises oftare enligt rektorerna. Skolorna har ändå en önskan om att ge extra utmaningar till 

högpresterande, vilket kan ske genom inriktningar, spetsklasser eller särskilda grupper för 

duktiga elever. 

först och främst försöker vi ju få med oss de som inte hänger med, men jag tycker att vi är 

duktiga på att faktiskt fånga dem som är duktiga också och ge dem mera /../ Men det är 

oftast de [högpresterande] som får stryka på foten (R1). 

vi lägger ju ganska mycket resurser på de elever som är i behov av särskilt stöd. Men de 

som behöver extra utmaningar, där är vi inte riktigt lika vassa alltid (R3). 

 

Att använda sig av inriktningar i skolan är ett sätt att ge stöd till duktiga elever. Genom att 

sätta ihop grupper med högpresterande elever sporrar dessa varandra, och kan därmed komma 

vidare snabbare. 

vi styrs ju in i att tänka på de svagare när man tänker att det är viktigast för dem och så 

kanske man lämnar de duktiga åt sitt öde, och då kan man ju tycka att en spetsklass eller 

inriktning av nått slag är ett sätt att låta duktiga elever gå vidare (R2). 

 

Att göra satsningar på högpresterande elever kan få negativa konsekvenser för andra elever. 

Det behövs dragarbarn i alla klasser, om alla välmotiverade hamnar i samma klass riskerar de 

övriga klasserna bli svårhanterliga. 

vill man ge dem som är välmotiverade, om man vill ge dem lite extra så kostar det, nån 

annanstans (R3). 

4.3.6 Att mäta elevers utveckling 

Rektorerna menar att det är svårt och tidskrävande att mäta elevers utveckling, vilket benämns 

som progression. Detta eftersom skolan till största delen granskar betyg och har det som mått 

på utveckling idag. Dock anses det som önskvärt att kunna mäta utvecklingen utöver betyg, 

främst för elever vilka inte uppnår kunskapskraven, då det ger skolan en möjlighet att visa att 

en utveckling ändå har skett. Att kunna mäta progression vore enligt rektorerna ett bättre sätt 

att mäta likvärdighet på. 

det är ett mått på, ja det är det ju, för de som inte, om man tittar på att det är många som 

har större förutsättningar och man har undervisningen på det sättet så kan det ju vara en 

likvärdighet, vi hamnar ju inte på samma, alla hamnar ju inte och är inte lika i slutet men 

alla har fått chansen att utvecklas (R1). 

 

R1 var den enda rektorn som ansåg att det idag verkligen går att mäta utveckling.  

Det går det ju om man vet var de börjar så vet du var de hamnar i slutet, och när de börjar i 

år 7 hos oss så kartlägger vi både svenska, matte och engelska för att se var de befinner sig 

när vi startar, och vad vi ska lägga krutet mest på då. Om man vet var vi startar så vet vi ju 

var vi hamnar, och då kan man ju mäta (R1). 
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R1 fokuserade på elevernas utveckling, eller progression, på annat sätt än enbart 

betygsstatistik. 

Vi pratar mycket om det här med progression, vad har jag för förutsättningar och var 

startar jag på listan, det kan vara nån som ligger jättelångt efter och kommer aldrig 

egentligen upp till F, men har gjort en progression som är helt extrem, den eleven måste få 

vara jättenöjd med vad den åstadkommit även om den inte orkar komma ända upp (R1). 

 

Både R2 och R3 menar att elevers utveckling till största del mäts i betyg idag, och gör det 

svårt att mäta en egentlig utveckling. Därför mäts inte heller progressionen idag. 

näe, för det är svårt att mäta progression. Vi kan bara mäta ökningar i betyg. Egentligen är 

det progressionen vi borde mäta, den säger mycket mer än betygen egentligen, för individen 

gör det det, men det är svårmätt (R2). 

Utveckling är svårt att mäta, vi säger nu att vi mäter inte utan vi bedömer (R3) 

 

Utveckling kan utöver betyg även mätas genom olika tester i exempelvis svenska, jämförelser 

över tid kan då visa på en utveckling. Utvecklingssamtal är ett sätt att visa eleven vilken 

utveckling den har gjort. 

Vi har resultat på nationella prov, jämförelser mellan nationella prov och betyg, sen har vi 

lästester och meningskedjor (R3). 

man kan prata om progression men vi har inga nyckeltal att använda oss utav utan och det 

är ju isåfall via utvecklingssamtal (R2). 

4.3.7 Rektorns roll i likvärdighetsarbetet 

Uppfattningarna är väldigt spridda om vad rektorns roll i arbetet för likvärdighet är, de 

uppfattar främst att det är lärarens roll som är avgörande för likvärdigheten, därför satsar R1 

på fortbildning av lärarna.  

 men den stora delen där man kan påverka till mest framgångsrika faktorer så är det ju att 

påverka undervisningen /../ då är det ju det jag måste lägga fortbildningen på, och det är ju 

där likvärdigheten kommer in också (R1). 

 

Att ha koll på organisationen ses som en viktig del av rektorns arbete, vilket kan ske genom 

verksamhetsbesök som möjliggör en delaktighet i diskussionen.  

det handlar ju om att jag som rektor behöver förvissa mig om att organisationen har koll på 

eleverna (R3).  

jag har varit med när vi rättar tillexempel nationella prov och när man sitter och diskuterar 

om bedömningen (R1).  

 

Det är även viktigt att lärarna får de resurser de efterfrågar, en dialog och feedback med 

lärarna tydliggör behoven.  

jag kan påverka genom att ge förutsättningar (R2).  

även om jag säger nu ska vi ha de här resurserna, ska vi ha en eller två speciallärare, alltså 

hur ska vi, vilka behöver vi ha här, det är mitt ansvar, det är sånt jag jobbar ganska mycket 

med (R3). 

 

 



 23 

Att tydliggöra skolans visionsmål och värdegrund vid medarbetarsamtal kan vara ett sätt att 

påverka lärarnas synsätt och att påminna om att ha höga förväntningar på eleverna. 

Sen kan det ju faktiskt vara direktpåverkan också utifrån när vi presenterar vad skolan står 

för, och visionsmål och värdegrund som det vilar på, man kan ta upp det i 

medarbetarsamtal (R2). 

4.3.8 Resursfördelning och kompensation för elevers olika förutsättningar  

Att känna till elevers olika förutsättningar ses som en viktig del hos R1 och R3 för att undvika 

dåliga resultat. Om eleven har sämre förutsättningar hemifrån för en lyckad skolgång så kan 

dessa kompenseras för att inte slås ut, vilket kan ses som en kompensation för 

socioekonomisk bakgrund. 

sitter vi i samtal med elever och man ser att de har det skittufft, de kan inte få det här stödet 

hemifrån, då måste vi hitta andra vägar för det ska ju inte gå ut på att de slås ut bara för att 

de inte har samma förutsättningar hemifrån, så det försöker vi göra i möjligaste mån (R1).  

 

R3 försöker att få information om eleverna innan de kommer till skolan, för att i förväg veta 

vilket stöd de kan tänkas behöva.  

eleverna ska inte behöva komma hit som oskrivna blad, utan vi måste kunna fortsätta där 

avlämnande skola avslutade, det är lite så som vi tänker (R3). 

det är ett kompensatoriskt tänkande i själva grundorganisationen, det får ju inte vara så att 

man helt plötsligt under terminen upptäcker att en elev har behov av det ena eller det andra 

(R3). 

 

Kompensationen kan ske i form av läxhjälp eller en ”räknestuga”, dit elever får gå både under 

lektionstid, vid håltimmar och på eftermiddagar, men även genom olika gruppstorlekar, 

speciallärare och assistenter. 

 

R2 är avvikande i sitt svar gällande kompensation för socioekonomisk bakgrund, eftersom 

hänsyn inte direkt tas till elevers socioekonomiska bakgrund. 

vi sätter ju inte ihop en grupp elever eller tänker såhär de här kommer från en skral 

socioekonomisk bakgrund därför måste vi göra. För det är ju inte alls säker att de behöver 

några särskilda insatser eller nånting sånt utan hela tiden på individnivå (R2). 

och det är totalt ointressant egentligen varifrån de kommer (R2). 

 

Utöver att ta hänsyn till socioekonomisk bakgrund så sätts extra stöd in då det finns oro för 

elevers betyg.  

till eleverna är det behovsrelaterat också, och det är ju inte säkert att det är så att det håller 

i sig hela tiden och att det är likadant hela tiden utan det kan ju vara vid tillfällen som det 

är jobbigt och att man sätter en intensivträning och sen kan man släppa mer på det igen då 

(R1). 

vi kan också få en utjämningsresurs som bygger på vilken socioekonomisk status det finns i 

olika områden, man kan också få en peng för individstöd där vi söker för enskilda individer 

som vi säger har extra behov eller väldigt speciella behov (R3). 
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4.3.9 Små resultatskillnader 

Rektorerna anser inte direkt att små resultatskillnader mellan elever och mellan skolor är 

något som eftersträvas. Det görs inte heller resultatjämförelser mellan skolor då elevers 

förutsättningar i form av att föräldrars utbildningsbakgrund påverkar resultaten, och därmed 

anses det inte som särskilt intressant med jämförelser. Att alla elever kan utvecklas så långt 

som möjligt anses som ett viktigt mål i skolan, och därmed anses inte arbetet sträva efter små 

resultatskillnader. 

nej inte mellan elever, alla måste ju få utvecklas , det är ju ingen strävan att alla ska vara 

lika, alltså alla ska inte vara lika, alla måste utvecklas efter vad de själva har för behov, jag 

kan ju inte kräva att alla ska vara så lika som möjligt, de ska ha samma chans att få bra 

förutsättningar och samma chans att få hjälp och stöttning, men aldrig att de ska vara lika, 

de kan inte hamna på lika resultat eller att alla ska ha A, för det kommer, det kommer vi ju 

inte, alla ska ha förutsättningarna och hjälp på vägen (R1). 

som svar på din fråga så kan jag inte säga att vi eftersträvar så lite skillnad som möjligt, 

och vad andra skolor gör, det är inte vi sådär jätteintresserade av egentligen (R2). 

 

R2 menar att en vision för skolan vore att alla skulle uppnå A i alla ämnen, och på så vis vore 

det en strävan efter små resultatskillnader, men det anses inte som ett rimligt mål, utan just en 

vision. 

 

R3 menar att det extra stödet till lågpresterande ändå kan ses som ett sätt att minska 

resultatspridningen. 

nej inte små resultatskillnader, nej, utan vi försöker mer uppmärksamma de elever som är i 

behov av särskilt stöd och ge dem det, och på så sätt trycker vi ihop resultaten (R3). 

 

Att jämföra resultat mellan skolor för att eftersträva en låg spridning är inget som görs, då en 

skolas resultat hänger ihop med dess socioekonomiska sammansättning. 

vi jämför aldrig resultat mellan skolor, men pressen gör det (R1). 

det finns ju skolor som ligger i topp där och det visar sig att de skolorna har också väldigt 

hög nivå på föräldrars utbildning, så det följer ju med (R3). 

4.4 Lärarnivå 

4.4.1 Definition av likvärdighet 

Lärarna menar att likvärdighet är att alla elever får en chans att klara skolans mål och att alla 

elever ska utvecklas så långt som möjligt. Eftersom elever har olika förutsättningar behöver 

läraren anpassa undervisningen till individen.  

det är väl det man strävar efter att alla ska få chansen, alla ska få samma chans att klara 

målen, oavsett hur de fungerar, de ska få visa det på sitt sätt (L1). 

att man hela tiden ska bli så bra som möjligt, man ska utvecklas så mycket som 

möjligt”(L1). 

 

Likvärdighet är inte att alla elever får lika mycket undervisning. 

sen betyder inte det att de kommer få samma undervisning eller lika mycket undervisning 

utan det får styras utifrån den individ de är och vi försöker göra så att alla har chans att 

komma så långt de kan (L3). 
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L4 menar att likvärdighet även är att alla elever behandlas rättvist oavsett bakgrund. 

För mig är det så att jag kan bedriva en sån undervisning så att var och en, alltså jag är 

lika upplyftande för alla. Kan jag sträva efter att jag behandlar mina elever, som jag möter 

på ett likvärdigt sätt, att jag inte gör någon könsåtskillnad eller beroende på elevens familj 

(L4). 

4.4.2 Att upptäcka elevers olika behov 

Kommunikation ses hos lärarna som en viktig del av att upptäcka elevers olika behov. 

Kommunikationen kan ske mellan lärare och elev men även mellan lärarkollegor. 

Genom att prata med eleverna, försöka lära känna dem. Man kollar deras resultat och tar 

reda på hur de mår (L3). 

Att lärarna känner till alla elever och kan kommunicera kring dem (L2). 

alltså jag kan läsa av snabbt och ge, det blir en slags sokratisk metod, dialogpedagogik 

(L4). 

 

Samarbetet mellan kollegor består inte endast av kommunikation, utan även att få råd av eller 

ta del av varandras arbete. 

Men det är väl så vi får reda på hur de fungerar, framförallt samarbete mellan lärare, och 

sen har vi ju kollegiebesök, att vi går in i varandras klassrum, för då ser man också hur de 

andra gör, hur de andra lyckas med eleverna, eller inte lyckas med eleverna, så vi lär 

varann där också (L1). 

 

Att upptäcka elevernas behov förenklas av högre lärartäthet eller mindre klasser. 

vi har två lärare i nästan alla lektioner, det gör det lättare att upptäcka alla elevers behov 

och att hinna hjälpa alla (L1). 

för då hinner jag ju på ett helt annat sätt, då kan jag ju faktiskt beta av samtliga 

elever”(L4). 

 

Att använda sig av mindre klasser främjar även personlig utveckling hos eleven vilket anses 

som viktigt för det livslånga lärandet. 

jag menar Bettan kanske inte skulle få ut högre betyg men hon skulle få mer kunskaper och 

hon skulle må bättre av att ha utvecklats även som människa, för det är även det att bli sedd 

att bli samtalad med och diskuterad med gör ju att, det finns ju andra bitar som växer även 

om själva kunskapsbiten i ämnet ökar (L4). 

 

Elever har olika sätt att visa sina behov på, vissa är mer aktiva och ber om hjälp, andra är mer 

tystlåtna. De tystlåtna elevernas behov kan vara svårupptäckta, här behöver läraren göra mer 

för att upptäcka behov, men det kan bli problematiskt då läraren har svårt att negligera elever 

som ber om hjälp, och därmed missas ibland elever som inte visar sina behov. 

man har ju det i demokratins anda att den som räcker upp handen går man till, det är alltid 

svårt att negligera en som räcker upp handen, och även om det nu är 5e gången som den 

räcker upp handen så gör ju den rätt, den ber om hjälp, medans den tystlåtna i hörnet, som 

inte aktivt är krävande, /../ Det gäller ju att ge dem den tryggheten så att den tystlåtna i 

hörnet vågar signalera att jag behöver hjälp, att det inte är farligt att misslyckas (L4). 
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Att fånga upp alla elever inklusive de tystlåtna kan ske genom att variera 

undervisningsmetoden och sättet läraren hjälper eleverna på. 

så säger jag ibland ni behöver inte räcka upp handen för jag går till var och en, jag har 

såna moment också under lektionen, vissa lektioner struntar jag i armen, vissa lektioner 

kanske jag sätter mig och ni får komma till mig, och vissa lektioner kanske jag går runt till 

de som räcker upp armen, jag försöker hitta en variation i detta (L4). 

4.4.3 Stöd till hög- och lågpresterande 

Att ge stöd till både hög- och lågpresterande handlar om att anpassa undervisningen till 

individerna. Att anpassa undervisningen görs genom att ha två lärare i klassrummet eller att 

dela upp eleverna i mindre grupper. Lågpresterande elever kan även få stöd genom 

speciallärare. Högpresterande behöver snarare utmaningar än stöd. 

Och hur får man de högpresterande att prestera, ja det handlar ju om att ge material som 

är utmanande att jobba med, precis som för de lågpresterande, nått som är utmanande men 

på dess nivå, så det handlar mycket om individualisering (L3). 

 

Det blir enklare att hjälpa både låg- och högpresterande i samma klassrum om det under 

lektionstid finns två lärare.  

då kanske de [lärarna] till och med kan ha den taktiken ibland att nån ger de här lite 

svårare utmaningarna och nån hjälper upp de där som kämpar (L1). 

 

Skolan jobbar med inkludering, vilket menas att hjälpen ska finnas i klassrummet. Ibland är 

det även önskvärt att ta ut elever som har det kämpigt och ge dem en genomkörare med en 

speciallärare som har ”de extra trixen”.  

 

När eleverna med mest svårigheter får gå iväg med en speciallärare, medför det att läraren kan 

höja nivån för de elever som är kvar i klassrummet. Då ges stöd både till de lågpresterande 

genom specialläraren, men även till de högpresterande då läraren anpassar undervisningen till 

deras nivå. Ibland sker det även åt andra hållet, då ett fåtal duktiga elever får gå till en 

räknestuga och arbeta samt läraren anpassar undervisningen till de kvarvarandes nivå. 

då är det de lite mer självgående som går in dit för att få lugn och ro och de sitter där, det 

är fyra stycken som sitter i ett rum där och får ut jättemycket av varann där inne, och då är 

jag kvar i klassrummet med de som behöver hjälp upp till E istället /../ så det tycker jag 

hjälper både svag och stark (L1). 

 

En räknestuga anses som ett stöd både för hög- och lågpresterande elever. 

till såna som har det lite kämpigt i nått ämne och får lite extrahjälp och då kan det vara 

faktiskt oftast nivån kring E och sånt, men sen finns det de som vill lyckas bättre inför prov 

som går dit upp på håltimme eller fritid (L2). 

 

Det framkommer att det i skolan satsas mest på lågpresterande elever idag. 

det satsas ju rent ekonomiskt mer på de lågpresterande (L4). 

i den klassen jag har är det 30 elever på en lärare för att de då är starka, så de får mindre 

vuxentid än vad en normal eller svag klass får, och där sätter vi in resurser så att de duktiga 

generar tid till de svagare (L3). 
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4.4.4 Kamrateffekter och nivågruppering 

Det fanns inga intervjufrågor om kamrateffekter, men det framkommer ändå vissa åsikter om 

kamrateffekter samt hur lärarna använder sig av dessa i undervisningen. För att 

kamrateffekterna ska vara effektiva behövs en viss gruppering utefter nivå göras, vilket kan 

ses som en nivågruppering. Dessa grupper är endast tillfälliga. Lärarna försöker vid 

grupparbeten skapa grupper där elevernas förmågor inte är allt för olika, eftersom eleverna då 

kan främja varandras utveckling på ett säkrare sätt.  

spannet får inte vara för stort mellan individerna, utan ju närmare desto säkrare utveckling 

tycker jag (L3). 

jag sätter ju inte den absolut starkaste och den svagaste i en grupp (L3). 

 

Om svagpresterande elever får hjälp av en speciallärare utanför klassrummet blir det enklare 

för läraren att anpassa undervisningsnivån till de kvarvarande eleverna.  

om de här fyra eller fem [eleverna] som kämpar med engelskan med specialläraren, får den 

hjälpen som de vill ha, då är det kanske 15-17 kvar i klassrummet och då kan ju läraren 

lägga sig på en annan nivå och ägna lite mer energi åt dem och utmana dem lite mer, innan 

kanske den [läraren] fått hjälpa dem som kört fast hela tiden (L1). 

 

Nivågruppering kan även ses som ett sätt att låta alla elever utvecklas utefter sina egna 

förutsättningar och behov. 

Så jag har gjort nivågruppering i svenska t.ex i slutfasen när vi skulle jobba inför 

gymnasiet, de som behöver förbereda sig inför gymnasiet de behöver kanske lite hårdare 

tvagning, alltså de mer högpresterande, kontra de som behöver bara en språklig träning 

(L4). 

 

Elever kan hjälpa varandra till en utveckling, vilket borde ses som kamrateffekter. 

alltså eleverna använder sig av varann för att komma uppåt /../ och tar sig själva till en nivå 

som vi aldrig kommer till i klassrummet nästan (L1). 

 

I grupparbeten kan svagare elever få hjälp av “dragarbarn”, dessa grupper bör vara 

föränderliga så att alla elever får möjlighet att utvecklas och bli “dragna”.  

Men det är klart att man försöker göra i det i klassen, man har en som är lite svagare så den 

får vara med i en grupp som är lite starkare (L3). 

och ibland får det vara en person som är dragare och nästa gång är det den som blir 

dragen (L3). 

 

Det handlar inte alltid om att utveckla elevers kunskaper, ibland behöver eleven stärka sig 

själv på det emotionella planet. 

men ibland måste den jobba med nån som är lite svagare än sig själv för att känna sig 

duktig och stärka sig. (L3). 

det behöver inte bara vara ämnesmässigt utan som personer också, att de får en trygg miljö 

där de vågar prata (L3). 

 

Lärarna delar åsikten om att det på skolan behövs elever på olika nivåer, om de 

högpresterande eleverna på skolan försvinner får det negativa effekter, främst för svagare 

elever. Detta då kamrateffekterna riskerar att utebli om dragarbarnen försvinner, men även att 

eleverna inte blir medvetna om hur långt det är möjligt att nå.  
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För det är klart att de som är svaga får mer stimuli, och därför har det blivit att man 

placerar sina barn där det inte finns så många lågpresterande, /../ så det har blivit lite av 

det här att min dotter är väldigt högpresterande så hon får gå på privatskola, medans min 

son har lite läs- och skrivsvårigheter så han får gå i den kommunala skolan /../ och det gör 

ju att det dräneras på högpresterande, vi märker ju det ganska tydligt, att de här 

lokomotiven försvinner fler och fler, och då blir det lite svårt att även för de där 

halvpresterande och även de svagpresterande, de ser inte var ribban kan ligga (L4). 

det blev faktiskt så att elever vars föräldrar som var lite aktiva de försvann, de var ganska 

duktiga då, och det märktes på vår skola, det liksom dränerades lite grann /../ endel säger 

loken endel säger de här som behövs i alla klasser, det behövs hela spannet (L2). 

4.4.5 Att mäta elevers utveckling 

Lärarna är eniga om att elevers utveckling är viktig att mäta, och att varje elev verkligen 

utvecklas ses som en likvärdighet. Betyg anses inte vara ett bra mått på utveckling, utan 

progression ses som det viktiga. Idag är det ändå främst genom betyg som utvecklingen mäts. 

Elever som inte uppnår betygskriterierna behöver motiveras för att fortsätta kämpa, att då 

kunna visa eleverna vilken utveckling de har gjort kan vara positivt för motivationen. 

vi följer upp väldigt noga hur det går för eleven från liksom termin till termin (L2). 

vi ska inte prata så mycket om poäng man fick på ett prov, utan hur mycket man har 

förbättrats (L1). 

Elever som ligger på betyget E kan känna sig missnöjda, men om man visar deras 

utveckling från exempelvis 70 poäng i 8an till 130 poäng i 9an, så får man vara nöjd med 

att de nästan fördubblat sina poäng (L1). 

 

Lärarna anser att det är möjligt att mäta en elevs utveckling på annat sätt än betyg. 

alltså kunskapsmässigt ja, det tror jag, ett ingångsvärde och ett utgångsvärde (L3). 

Att mäta likvärdighet i utveckling hade nog blivit mycket roligare för oss lärare också, det 

tror jag det finns mycket poäng i det (L3). 

det behövs absolut inga betyg, utan det handlar ju om hur jag beskriver den här 

utvecklingen, och det ger ju så oerhört mycket mer effekt (L4). 

det kan man ju känna i bra klasser att här har jag inte gjort mycket för den eleven, den har 

ju ungefär samma resultat nu som för ett år sedan, men den kanske har C i betyg så 

betygsstatistiken, men den har ju inte lärt sig nått. Så kurvan på utvecklingen är viktig, så 

det är intressant (L3). 

 

Eleverna däremot fokuserar främst på sina betyg vilket gör att själva utvecklingen förbises.  

problemet nu är att vi kör dubbla spår, vi har både beskrivit utvecklingen inför 

utvecklingssamtal och ett betygsomdöme, vilket gör att eleven minns betygsomdömet men 

inte formuleringarna (L4). 

och så ser man utvecklingen och längst ner ser man poängen också, de är väldigt 

betygsfixerade och vill prata om det (L1). 
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4.4.6 Små resultatskillnader 

Små resultatskillnader mellan elever är inget lärarna anser att man har som mål. För att få små 

resultatskillnader skulle man behöva sätta ett tak för de högpresterande, vilket skulle gå emot 

likvärdighetens andra mål där alla ska få utvecklas så långt som möjligt. Lärarna anser att det 

är viktigare att alla elever får utvecklas så långt de kan. 

vadå små resultatskillnader, alla ska ju bli så bra dom kan, hela tiden (L1). 

jag kan ju inte försöka få ner de där A, nej nu får ni dämpa er lite här och så ska jag trycka 

upp er andra till ett D eller C här, men då på bekostnad av er andra då förstås, för att det 

ska vara små resultatskillnader, alla ska bli så bra de kan, sen får man se hur stora 

skillnaderna blir, tycker jag (L1). 

Men jag tycker inte att det är en likvärdighet att man trycker ner dem och upp de andra. Det 

tycker jag motsäger hela studiegrejen, ska alla barn få utvecklas så måste de bästa få 

utvecklas så långt som möjligt (L3). 

 

Däremot kan satsningarna på svagpresterande elever ses som en viss strävan mot små 

resultatskillnader. 

det vi lägger mest tid eller resurser på det är ju att putta upp de svaga så det är klart att 

man vill ha så duktiga elever som möjligt och att de som är svaga ska upp så mycket som 

möjligt, och på det sättet trycka ihop det (L3). 

 

Även strävan efter att alla elever ska få det högsta betyget kan ses som ett sätt att nå små 

resultatskillnader. 

alltså min strävan är att alla elever ska ha A, det är ju den ingångsvinkeln jag har, och det 

är ju en jävligt liten resultatskillnad då på slutklämmen (L4). 

 

Resultatskillnader ska inte uppkomma på grund av lärares olika bedömning. 

Sen ligger väldigt mycket i det här i lärarnas bedömning, kontra målen som finns i läroplan, 

hur tolkar man den, när man ska sätta betyg tänker jag på, skiljer ju säkert från landsända 

till landsända, från skola till skola och förhoppningsvis inte inom den skola där man jobbar, 

utan att man hittar en likvärdighet där (L2). 

4.4.7 Hänsyn till elevers bakgrund 

Lärares vetskap om elevers bakgrund växlar, vissa anser det vara viktigt att ha kunskap om 

elevens bakgrund för att därmed få större förståelse för dess förutsättningar, vissa känner inte 

till elevers bakgrund och ser det inte heller som lika avgörande för undervisningen. Att 

erbjuda läxhjälp är ett sätt att kompensera för elevers olika bakgrund, då elever som inte kan 

få stöd hemifrån istället får hjälp av lärare. Läxhjälpen är till för både hög- och lågpresterande 

elever, anledningen till att de behöver läxhjälp är oftast att de inte kan få den hjälpen 

hemifrån. 

vi har ju försökt nu att erbjuda, läxhjälp under skoltid, för elever, och det är ju i såna fall en 

möjlighet för såna som inte har, de har inte riktigt den hjälpen hemifrån (L2). 

de kan komma upp och få hjälp med läxläsning för att deras föräldrar då inte har den 

möjligheten. Där sitter ju även duktiga elever som behöver stöttning för att deras föräldrar 

inte kan matematik fast de har det ekonomiskt bra ställt (L3). 
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Beroende på attityden från hemmet skiljer sig åsikterna hos eleven vilken nytta skolan gör, 

och det är svårt för skolan att kompensera. 

kommer du från arbetarklass eller kommer du från högborgerligt så är attityden till ämnet 

olika (L4). 

vad är det för samhällsnytta med den här skiten, är ju vad de efterlyser, och då kanske jag 

istället försöker motivera genom att bli mer konkret, man får liksom hitta sina 

ingångsvinklar för individen (L4). 

vi tar hänsyn men ibland så ska man inte titta för mycket heller, /../ men viss information 

måste man ta hänsyn till annars är det inte schysst mot eleverna, om man har jättestora 

svårigheter i nånting så är det ju bra om lärarna vet det under första lektionen (L1).



 31 

5 DISKUSSION 
 

Nedan diskuteras resultaten utifrån likheter och skillnader på de olika nivåerna. Resultaten 

ställs mot olika aspekter i den teoretiska referensramen. 

5.1 Resultatdiskussion 

Likvärdighetsbegreppets olika innebörder lika tillgång, lika möjlighet, lika chans, lika mål, 

lika bedömning, lika undervisning, lika kvalitet, lika resultat och lika utfall (Skolverket, 1996) 

diskuteras nedan utifrån vad resultaten ger likvärdighet för innebörd.  

5.1.1 Definition av likvärdighet 

Genom att se till resultaten framkommer det att respondenterna idag uppfattar likvärdighet 

som att ge alla elever lika tillgång till utbildning, där elever oavsett bakgrund och boende ska 

ha tillgång till en bra skola med kompetenta lärare. Att det i Linköping finns så många skolor 

och olika val att göra, menar huvudmannen, medför att likvärdigheten på det sättet uppfylls då 

alla elever har lika möjligheter och möjlighet att göra val efter sina egna behov. 

Likvärdighet eftersträvas även genom lika möjlighet och lika chans, vilket ses som att alla 

elever utifrån sina egna förutsättningar ska ges möjlighet att minst klara grundkraven samt ges 

chans att utvecklas så långt som möjligt. Böhlmark & Holmlund (2011) menar just att 

begreppet lika möjligheter innefattar en kompensation för elevens förutsättningar. Lika 

bedömning eftersträvas inom skolorna för att ge eleverna rättvisa betyg, vilket ses som en 

likvärdighet. Genom jämförelser av betyg och nationella prov kan lika bedömning även ske 

mellan skolor. Däremot visar resultaten inte på att lika undervisning, lika resultat och lika 

utfall anses som likvärdighet. Eleverna ses som individer vars olika behov behöver uppfyllas, 

och därmed behöver undervisningsmetoderna även utformas olika, vilket är förenligt med Lgr 

11. Gällande lika resultat så har skolorna som mål att få en så stor måluppfyllnad som 

möjligt, där fokus ligger på att nå de grundläggande kraven, vilket benämns som betyget 

Godkänt eller betyget E. Det förekommer även som mål att alla elever ska nå det högsta 

betyget. Alla elevers rätt till maximal utveckling anses vara viktigare än att nå lika resultat, 

men mest resurser läggs på svagpresterande elever, att högpresterande elever ska ges 

utvecklingsmöjligheter missas oftare. Här finns det dock skillnader mellan skolor då 

spetsklasser och olika teoretiska inriktningar förekommer på vissa skolor. 

 

En liten resultatspridning anses inte som centralt för likvärdigheten varken på nämndnivå, 

rektorsnivå eller hos lärare. Respondenterna är eniga om att små resultatskillnader inte anses 

vara ett mått på likvärdighet. “Små resultatskillnader är inte vad jag tänker att likvärdighet 

handlar om” (H1). 

 

Skolverket anser att en liten resultatspridning mellan elever indikerar ett likvärdigt skolsystem 

(Böhlmark & Holmlund, 2011; Fredriksson & Oskarsson, 2013; Skolverket, 2009b; 

Skolverket, 2012b; Skolverket, 2013b), huvudman, rektorer och lärare anser istället att alla 

elevers maximala utveckling är vad som bör eftersträvas för en likvärdig skola, och 

skillnaderna som uppkommer därefter får anses som naturliga. Det bör ses som en 

problematik i skolans grundfokus att två så centrala mål inte anses som kompatibla med 

varandra, då rektorer och lärare för ökad likvärdighet försöker ge alla elever maximal 

utveckling, när skolverket istället försöker minska resultatskillnaderna mellan elever och 

mellan skolor för att öka likvärdigheten. Utifrån resultaten kan det antas att likvärdighet idag 

mäts på fel sätt. Ökad likvärdighet skulle kunna uppnås genom att enbart satsa på 

svagpresterande elever, eller genom att hämma högpresterande elevers utveckling, då det 
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skulle ge en minskad resultatspridning. Däremot kan det inte ses som ett rättvist och 

demokratiskt arbetssätt inom skolan. Lärarna i studien menar att alla elever har rätt att 

utvecklas, även Skollag (2010:800) 1kap 4§ styrker att elever med goda förutsättningar har 

rätt att utvecklas så långt som möjligt. 

5.1.2 Mål för likvärdigheten 

Elevens socioekonomiska bakgrund och migrationsbakgrund ska ha liten betydelse för 

skolresultaten för att anses som likvärdig (Böhlmark & Holmlund, 2011; von Greiff, 2011). 

Statistiken visar det motsatta, socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för resultat 

(Skolverket, 2013a), och både huvudman, rektor och lärare menar att det är en viktig faktor 

för skolresultat, och att elever med ogynnsamma bakgrundsförutsättningar behöver 

kompenseras för att få samma möjlighet till en lyckad skolgång. Det stämmer med vad 

Böhlmark och Holmlund (2011) menar är ett jämlikhetsmål, nämligen att faktorer som eleven 

själv inte kan påverka ska ha liten betydelse för elevens möjligheter i skolan. Däremot är 

kännedomen om elevens socioekonomiska bakgrund olika bland rektorer och lärare. Det 

förekommer ett proaktivt förhållningssätt där resurser sätts in för att undvika att resultaten 

påverkas negativt av elevens bakgrund. Detta arbetssätt sker även hos skolans huvudman. Det 

förekom även ett motsatt arbetssätt då man ansåg att socioekonomisk bakgrund inte är en 

garant för att eleven riskerar att hamna efter, i de fallen sätts istället extra resurser in när 

resultaten visar att så behövs. Det är oklart om det kan anses som ett kompensatoriskt synsätt 

att vänta med stöd tills dess att elevers resultat blir lidande på grund av sina olika 

förutsättningar. 

 

Enligt skolans värdegrund ska utbildningen ske i samarbete med hemmet (Lgr11), vilket kan 

vara negativt för likvärdigheten på så vis att inte alla elever har det stödet hemifrån. Att 

skolorna ofta erbjuder läxhjälp kan ses som en kompensation för detta. Frågan är varför 

utbildningen ska ske i samarbete med hemmet då det samtidigt finns en strävan efter att 

elevers resultat inte ska påverkas av deras socioekonomiska bakgrund (Böhlmark & 

Holmlund, 2011; von Greiff, 2011).  

5.1.3 Praktiska metoder 

Utifrån Gullstams (1995) idéer där man på nämndnivå, rektorsnivå och lärarnivå ska arbeta 

för likvärdighet, finns det tankar som stämmer överens med arbetet inom Linköpings 

kommun, men även tankar som avviker. Exempelvis menade Gullstam (1995) att rektorer 

skulle sätta upp tydliga mål för skolans arbete, vilket av studiens resultat framkom inte 

gjordes. Det är möjligt att skolan behöver förtydliga vilka målen med undervisningen är, om 

det är att alla elever ska nå Godkänt, eller betyget E, och därefter höja resultaten för de 

svagaste eleverna, vilket kan ge en minskad spridning på resultat. Eller om elever på alla 

nivåer ska ges utveckling, vilket kan medföra resultatskillnader mellan de högst och de lägst 

presterande. Även jämförelser mellan skolors resultat var något som inte förekom enligt 

rektorerna, vilket Gullstam (1995) menade borde ske. På nämndnivå gjordes utvärderingar för 

att se om och hur resurser behövde omprioriteras, helt i linje med Gullstam (1995). Vidare bör 

lärare erbjudas kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner ska uppmuntras på skolan, 

vilket förekom på skolorna i studien. Lärarna ansåg att flexibla undervisningsmetoder är 

viktigt, liksom även Gullstam (1995). 

 

På huvudmannanivå och rektorsnivå ses lärarnas arbete som ytterst viktigt för skolans 

likvärdighet, men lärarna anser dock inte alltid att de får de resurser som krävs för att 

säkerställa en likvärdig skola, exempelvis finns en önskan om fler pedagoger i klassrummet 

och mindre klasser. Hos lärarna finns det uppfattningar om att resurserna begränsas från 
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kommunens sida, men även kommunen anser att de är begränsade gällande vilka resurser de 

kan tilldela. 

5.1.4 Alla elevers utveckling 

Betyg anses främst på lärarnivå som ett otillräckligt sätt att mäta kunskaper och likvärdighet, 

men åsikten fanns även bland rektorer och huvudman, bland annat eftersom det förekommer 

betygsinflation (Lekholm & Cliffordson, 2008). Det framkom att det på alla nivåer vore 

önskvärt att lägga fokus på elevers utveckling, men att det är svårt med dagens system där ett 

stort fokus ligger på betygen. Resultaten belyser att ett mått på elevers utveckling skulle visa 

på likvärdighet, i form av att det visar hur väl skolan lyckas utveckla eleven. Det som 

huvudmannen benämner som “Value added” saknas ännu i skolrapporterna och mer forskning 

bör vara önskvärt. Rektorer och lärare anser att mätning av elevers utveckling är svårt och 

tidsödande eftersom det idag till största grad är betygen som visar utveckling, men att det vore 

givande med tydliga mätningar av faktisk utveckling. Både skolans huvudman och rektorer 

ansåg att det idag var orättvist att jämföra skolors resultat med varandra, då resultaten är 

beroende på elevunderlaget. Varför Skolverket ändå mäter likvärdighet genom att jämföra 

skolors resultat blir då oklart. Om jämförelser ändå ska ske finns många påverkansfaktorer att 

ta hänsyn till. 

 

Att det sker en segregation där elever delas upp mellan olika skolor, beroende på deras 

socioekonomiska bakgrund, anses som negativt för likvärdigheten (Skolverket, 2012b). Enligt 

L4 kunde detta vara en orsak av att den kommunala skolan sällan tillvaratar högpresterande 

elevers potential, vilket medför att de sätts i skolor där andelen högpresterande elever är 

högre, för att säkra elevens utveckling. Både rektorer och lärare i de aktuella skolorna menar 

att högpresterande elevers behov oftare förbises i skolan. Däremot ansågs det på 

huvudmannanivå att högpresterande elevers behov tillfredsställs genom satsningar som 

spetsutbildningar och olika inriktningar på skolorna. Dessa skilda åsikter behöver inte vara 

motsägelsefulla då det finns skolor med avsevärt mycket högre resultat än de som ingått i 

studien. 

5.1.5 Kompensation 

Kompensationen för elevers bakgrund ser olika ut inom skolorna. Skolans huvudmän försöker 

ha ett proaktivt resursfördelningssystem för att förhindra att elever halkar efter. Inom skolorna 

förekom både ett proaktivt förhållningssätt och ett motsatt, där kompensation sker när det 

resultatmässigt går dåligt för eleven. Detta eftersom man menade att elevers bakgrund inte 

alltid medför behov av extra stöd. R2 menade exempelvis att socioekonomisk bakgrund inte 

är något man utgår från när kompensatoriska åtgärder görs. Enligt Skolverket (2013a) är 

elevers socioekonomiska bakgrund en av de starkaste förklaringsfaktorerna till studieresultat. 

Att sträva efter att inga elever halkar efter borde ses som ett mål för likvärdigheten, eftersom 

likvärdighet innefattar att eleverna når kunskapskraven och får godkänt betyg (Englund & 

Quennerstedt, 2008; Böhlmark & Holmlund, 2011). 

5.1.6 Nivågruppering 

Att tala om nivågruppering anses som ett känsligt ämne, och sker enligt intervjupersonerna 

sällan på skolorna. Att dela in elever i mindre grupper utefter prestation sker, men benämns 

istället med det mer neutrala uttrycket gruppstorlek. Nivågruppering verkar ha fått betydelsen 

att elever utefter sin studieförmåga permanent hamnar i en grupp. Det heter att skolan har ett 

inkluderande förhållningssätt, vilket kan ske genom att klassens elever arbetar i samma 

klassrum. R3 problematiserar begreppet och menar att alla elever inte alls behöver vara 

inkluderade bara för att de sitter i samma klassrum, om elevens behov inte möts kan dessa 
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istället bli exkluderade. Det är möjligt att en uppdelning av elever utefter prestationsförmåga 

möjliggör att läraren enklare når alla genom att anpassa undervisningsnivån till elevernas 

behov, och därmed skulle en inkludering kunna tänkas ske, trots en nivågruppering, vilket kan 

stärkas av Böhlmark och Holmlund (2011) och Larsson (2002). 

5.1.7 Kamrateffekter 

Samtal om kamrateffekter verkar inte vara på den dagliga agendan, och åsikterna om det är 

rätt eller fel att differentiera elever beroende på studieprestation går isär. Det framkommer att 

det kan vara positivt för både hög- och lågpresterande elever att få arbeta i en mindre grupp 

där individens behov till större grad kan tillfredsställas. I dessa grupper önskas kamrateffekter 

genom att ha dragarbarn vilka kan hjälpa de andra eleverna, men skillnaderna får inte vara för 

stora. Det är inte önskvärt att sätta den högst och den lägst presterande eleven i samma grupp, 

då det istället kan bli en situation där ena eleven undervisar den andra. Detta ligger i linje med 

Larsson (2002) som menar att stora heterogena grupper omöjliggör individualisering, att 

uppfylla elevers behov och ge varje elev utveckling kan istället ske genom homogena grupper 

som anpassas till elevernas studiekapacitet. 

5.2 Metoddiskussion 

Undersökningarna har endast gjorts inom en kommun, och har haft som mål att utforska och 

ge en beskrivande bild av arbetet för likvärdighet. Denna studie kan därmed ses som både 

explorativ och deskriptiv. Explorativ på så vis att information inhämtas om det aktuella 

området, då kunskap till viss del saknas (Patel & Davidson, 2011). Deskriptiv då 

beskrivningar av nutid samt samband mellan aspekter görs (Patel & Davidson, 2011). Att inte 

fler huvudmän intervjuades motiveras med att dessa svar till stora delar kan anses som 

kommunens sammanhållna åsikter och mål för arbetet. Lärare och rektorer intervjuades på tre 

olika skolor. Skolorna valdes då de ansågs representativa med slutbetyg för niondeklassare 

nära det genomsnittliga i Linköpings kommun, och alla ligger dessutom i Linköpings 

stadskärna vilket medför en större blandning av elever. Urvalet blir målstyrt vilket Bryman 

(2011) menar sker när deltagarna i undersökningen väljs på ett strategiskt sätt för att vara 

relevanta för forskningsfrågorna. Skolor i Linköpings utkanter har enligt huvudmannen 

mindre blandad sammansättning. Hade skolor med väldigt höga resultat eller låga resultat 

ingått i studien kan det antas att stödet till hög- och lågpresterande sett annorlunda ut. Studien 

hade då blivit jämförande i sin utformning vilket är när två motsatta fall jämförs för att ge en 

bättre förståelse, och benämns som komparativ design (Bryman, 2011). På två skolor valdes 

de intervjuade lärarna av skolans rektor, men antas inte ha påverkat resultatet. På en skola 

valde jag själv ut lärare. En intervju utfördes med två lärare samtidigt, dessa fick i turordning 

svara på frågorna, och deras svar anses inte ha påverkats av varandras närvaro. 

Intervjupersonernas svar anses överlag som sanningsenliga och trovärdiga då de inte är 

anpassade för att stämma överens med skolverkets skrivelser. Främst att respondenterna inte 

eftersträvar små resultatskillnader och att en viss nivågruppering sker trots att det idag inte är 

tillåtet.  

 

Analysmetoden meningskodning valdes eftersom den ansågs relevant för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Utifrån frågeställningarna fanns förbestämda koder som ”definition 

av likvärdighet” och ”mål för likvärdigheten”. När koderna är i förväg bestämda sker enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) en begreppstyrd kodning. För att även respondenternas fokus 

ska få styra koderna förekom datastyrd kodning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en 

datastyrd kodning sker när koder utvecklas genom en tolkning av materialet. 
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Det fanns en önskan om att intervjua två lärare från varje skola för att få en bred bild men det 

problematiserades av tidsbrist hos lärarna, då det under studiens gång var betygssättningstider. 

Trots det framkommer lärarnas uppfattning om likvärdighet både som sammanhållna åsikter 

och vissa avvikande meningar. Att utöka antalet respondenter från lärarnivå borde ge en 

bredare och mer nyanserad bild.  

 

I studien har ingen hänsyn tagits till respondenternas bakgrund. Det hade varit önskvärt för en 

utförligare redogörelse av uppfattningar kring likvärdighet, då det är möjligt att 

uppfattningarna skiljer sig åt beroende på kön, ålder, bakgrund och ideologi. Personliga 

värderingar hos lärare skulle exempelvis kunna påverka fördelningen av stöd till hög- och 

lågpresterande elever. Lärare som varit med om äldre kursplaner där likvärdigheten fick 

annan betydelse kanske än idag påverkas av de tidigare värderingarna. Om resultaten i studien 

är överförbara till andra skolor i kommunen är oklart, beroende på skolans 

elevsammansättning och elevers förutsättningar kan skolorna ha olika uppfattningar och andra 

arbetssätt. Resultaten bör vara representativa för genomsnittsskolan i Linköpings kommun, 

troligtvis finns många andra uppfattningar hos rektorer och lärare. Jag har ändå försökt visa på 

att likvärdighetsbegreppet är komplext med många spridda innebörder och olika åsikter om 

det.  

 

 

6 AVSLUTANDE REFLEKTION 
 

Vad som läggs in i likvärdighetsbegreppet är starkt beroende på samhälleliga villkor och dess 

syn på människors lika värde och möjligheter (Englund & Quennerstedt, 2008) Genom 

historien kan begreppets strävan ses som olika nivåer av att tillåta skillnader mellan individer. 

Skillnader mellan individer kan antas alltid förekomma (Tallberg Broman, Rubinstein Reich, 

& Hägerström, 2002), men likvärdighet kan ses som vilka skillnader skolan ska försöka 

utjämna, och vilka skillnader mellan individer som anses acceptabla i samhället. Att ge alla 

elever en likadan utbildning och att försöka få alla elever på en sammanhållen resultatnivå är 

inte önskvärt inom Linköpings kommun. Istället är likvärdig utbildning att alla elever ska ha 

lika möjligheter och tillgång till en god utbildning. 

 

Vad skolverket och övrig skoldebatt lägger in i likvärdighetsbegreppets kan ses som olika 

uttryck för demokrati, jämlikhet och rättvisa. Därmed blir likvärdighet ett så pass positivt 

begrepp att det måste eftersträvas. Likvärdighet borde istället handla om hur stor utveckling 

varje elev har rätt till. Om likvärdighet skulle få betydelsen ”alla elevers rätt till maximal 

utveckling” så skulle stöd behöva ges till alla elever, och det skulle även innefatta en 

kompensation för elever med ogynnsam bakgrund. Lågpresterande elever skulle behöva mer 

stöd för sin utveckling, men även högpresterande elever skulle ha rätt till stöd, något som 

verkar förbises idag. Att högpresterande elevers behov inte tillfredställs i skolorna kan vara 

orsak till skolsegregationen där högpresterande elever sätts i skolor med andra högpresterande 

elever, vilket är negativt för likvärdigheten då det orsakar resultatskillnader mellan skolor 

(Skolverket, 2012a). Och detta kan antas uppkomma då likvärdigheten idag främst 

eftersträvas genom att svagpresterande elever ska nå till de grundläggande målen. Att sträva 

efter alla elevers utveckling skulle kräva att utvecklingen kan mätas, vilket enligt lärarna 

skulle vara positivt för yrket, då utveckling ses som ett bättre mått än betyg vad gäller lärares 

och elevers arbete. Att fokusera på utveckling skulle även kunna minska dagens betygshets 

och därmed öka elevernas välmående. 
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Vad som dock måste förtydligas med likvärdigheten är vilken fördelning av stöd som kan 

anses rättvis. Att svagpresterande ska ha rätt till extra stöd kan inte motsägas, dock får det inte 

vara på bekostnad av att högpresterande elever helt förbises. För att skolan ska vara likvärdig 

bör det diskuteras vilket stöd högpresterande elever ska ha rätt till. Strävan mot minskade 

resultatskillnader kan (fel)tolkas som att högpresterande elever ska klara sig själva. Därmed 

läggs resurserna främst på att svagpresterande ska nå grundmålen. Att dessutom sänka kraven 

för godkänt kan ur den aspekten vara positivt för likvärdigheten, på så vis att 

resultatskillnaderna mellan hög- och lågpresterande minskas, men det kan knappast ses som 

en ökning av kvaliteten.  

6.1 Slutsats 

Studien visar att likvärdighet idag anses som att alla elever ska ha samma möjlighet och 

samma chans till en god skolgång. Med en god skolgång menas att eleverna ska nå skolans 

mål men även att eleverna utvecklas så långt som möjligt. Skolans undervisning behöver inte 

vara enhetlig för att anses likvärdig. En låg resultatspridning mellan elever eftersträvas inte 

hos huvudman, rektorer eller lärare, det anses inte heller vara ett mått på likvärdighet. Istället 

är alla elevers maximala utveckling centralt för likvärdighetsarbetet. Huvudman och rektorer 

anser att resultatjämförelser mellan skolor blir orättvisa, då elevsammansättningen har stor 

resultatpåverkan. Kompensation för elevers ogynnsamma bakgrund sker genom en 

resursfördelning, vilken inom skolorna kan ske proaktivt för att förhindra att elevers resultat 

påverkas negativt. Kompensationen kan även ske när det resultatmässigt går dåligt för eleven. 

Elever kan få kompensation i form av specialpedagoger och hjälplärare. Att ha två pedagoger 

i samma klassrum är också ett sätt att ge elever extra stöd. Att erbjuda läxhjälp ses som en 

kompensation för elever med ogynnsam bakgrund. 

 

 En utvärdering av varför en liten resultatspridning får så stort fokus av skolverket i arbetet för 

likvärdighet vore önskvärt. Skolans mål med likvärdighetsarbetet bör förtydligas, främst för 

att rektorer och lärare tydligt ska veta vad som bör eftersträvas samt hur det ska ske. Det kan 

för lärarna vara problematiskt att sträva efter alla elevers maximala utveckling samtidigt som 

svagpresterande elever ska nå de grundläggande målen, de högpresterande eleverna får därför 

oftare klara sig själva. Att för likvärdigheten sträva efter alla elevers utveckling utan fasta 

metoder för att mäta utvecklingen är ytterligare en problematik. Att finna metoder för att mäta 

elevers utveckling skulle kunna främja skolans kvalitet och resultat samt leda till ökad 

likvärdighet. 

6.2 Vidare forskning 

Den första tanken för vidare forskning vore att i studien innefatta fler respondenter, främst 

vad det gäller lärare, för att få en bredare och mer nyanserad uppfattning om likvärdigheten. 

Vidare forskning borde även jämföra likvärdighetsarbetet mellan skolor där 

genomsnittsresultaten är höga respektive låga, eller mellan skolor med en stor andel elever 

med god socioekonomisk bakgrund och skolor där elever har sämre socioekonomiska 

förutsättningar för att se hur stödet fördelas mellan hög- och lågpresterande elever. Vidare 

forskning skulle även kunna jämföra olika kommuners arbete för likvärdighet, och se om 

likvärdighetsarbetet får olika utfall beroende på rådande politik i kommunen. Det vore även 

intressant att se om det finns något samband mellan senare tids likvärdighetssträvan där stöd 

främst ges till lågpresterande elever för att dessa ska nå grundmålen samt strävan efter små 

resultatskillnader, för att se om de aspekterna kan vara en orsak till de försämrade resultaten i 
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svensk skola. Om de två aspekterna även kan vara orsak till den minskade likvärdigheten i 

form av ökade resultatskillnader mellan skolor borde utvärderas. 

 

Att hög likvärdighet och goda skolresultat verkar hänga ihop i andra länder, behöver inte 

betyda att dagens likvärdighetssträvan i Sverige ger förbättrade resultat. Att göra 

internationella jämförelser för att se vilken del av likvärdigheten som kan ge förbättrade 

resultat för svensk skola vore önskvärt. Om det är så att alla elevers utveckling eller 

progression anses som en central del i likvärdigheten bör metoder för att mäta och visa på 

utveckling arbetas fram. På så vis skulle det tydligt framkomma hur väl varje skola lyckas 

utveckla eleverna. 
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Intervjufrågor 

 

Till huvudmän: 

Vad strävar en likvärdig skola efter idag?  

Vad kan ni påverka? 

Hur sker det praktiska arbetet för likvärdighet?  

Har ni några mål för likvärdighet och hur mäts det?  

Utvärderas arbetet mot likvärdighet?  

Hur fördelas resurser mellan skolor? Någon skillnad mellan Hög/lågpresterande skolor?  

Kompenseras skillnader mellan olika stadsdelar? 

Hur eftersträvas små resultatskillnader?  

Vad görs för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt? 

Hur kommer framtida arbete mot likvärdighet gå till? 

 

Till rektorer:  

Vad strävar en likvärdig skola efter idag? 

Vad kan ni som rektorer påverka? 

Vilka är skolans mål för likvärdighet och hur mäts de? 

Hur utvärderas arbetet?  

Vad har lärarna för roll i likvärdigheten?  

 

Hur ser resursfördelningen ut till lärare och elever?  

Kompenseras elevers olika bakgrund och förutsättningar? 

Hur eftersträvas små resultatskillnader mellan elever?  

Hur sker arbetet för alla elevers största möjliga utveckling? 

Mäter ni hur mycket elever utvecklas? 

Finns det några hinder för likvärdig utbildning på skolan? 

Hur kommer framtida arbete mot likvärdighet gå till? 

 

Till lärare:  

Vad strävar en likvärdig skola efter idag?  

Hur försöker du nå likvärdighet? 

Vilket stöd ges till högpresterande samt lågpresterande elever?  

Hur gör du för att upptäcka elevernas olika behov?  

Känner du att du missar några elever? 

Hur skulle man kunna mäta varje elevs utveckling? 

 

Använder du dig av nivågruppering? 

Hur sker arbetet mot små resultatskillnader?  

Hur sker arbetet för alla elevers största möjliga utveckling?  

Ställs lika höga krav på lågpresterande elever som på högpresterande? 

Vad får du för stöd från rektor och skolans huvudmän (kommunen)? 

Tar du någon hänsyn till elevers olika bakgrund? 
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