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Vilka hinder uppfattar tre pedagoger kan finnas med att uppnå en likvärdig 

utbildning? 

Josefin Millås & Sofia Dyverfors Taipale 

Sammanfattning 

I denna undersökning har vårt syfte varit att studera uppfattningar kring tänkbara hinder 
som kan finnas med att uppnå en likvärdig utbildning och skola, då vi ställer oss 
frågande till hur visionen om en skola för alla ska uppnås. Genom att belysa de hinder 
som i praktiken kan finnas, anser vi att en möjlighet till förbättring kan ges. Vår 
frågeställning blir därmed; Vilka hinder uppfattar tre pedagoger kan finnas med att 
uppnå en likvärdig utbildning? För att söka svar på vårt syfte har vi valt en 
fenomenografisk metod som inspiration, där hinder har varit vårt fenomen att 
undersöka. De uppfattningar som uppkom i vår undersökning har vi kategoriserat in i 
olika ämnesområden. Utifrån intervjusvaren framkom mönster inom uppfattningarna av 
hinder för likvärdigheten inom följande områden; resurser, skolans uppbyggnad och 
styrning, pedagogers arbetssituation samt elevers olika förutsättningar.  Vi fann i 
intervjusvaren också variationer i pedagogernas uppfattningar, vilket har behandlats och 
kategoriserats in i; hemförhållanden, resurser, klassklimat och klasstorlek, 
lärarkompetens och styrdokument. Undersökningen visade att samtliga pedagoger 
upplevde hinder i sitt arbete för att kunna tillgodose alla elever en likvärdig utbildning. 
Vi har även presenterat tidigare forskning inom detta område, då endast i relation till de 
uppfattningar som framkommit i vår undersökning. Hinder som framkommit i tidigare 
forskning samt i pedagogernas uppfattningar har vi problematiserat och diskuterat kring. 
Likvärdighetsaspekten har fungerat som utgångspunkt i denna undersökning. 
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 1 Inledning  

Skolan har under det senaste århundradet gått från att vara en skola för ett fåtal utvalda 
till att bli en skola tänkt att vara för alla. En skola för alla i den bemärkelsen att 
undervisningen ska skräddarsys och anpassas efter varje enskild elevs premisser.  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet 2004, Lpo 94, s 6) 

 
Idén om en skola för alla har sin början redan i grundskolans första läroplan, 1962 års 
läroplan. Tanken om en gemensam skola för alla lanserades dock inte förrän i samband 
med 1980 års läroplan för grundskolan. En skola för alla bygger på ett synsätt där 
begrepp som likvärdighet, inkludering, delaktighet och demokrati är centrala (Tornberg, 
2006). Det uppdraget pedagoger har till uppgift att fullfölja bygger på styrdokument, 
där läroplanen är pedagogens ”lagbok och ledstjärna”. Läroplanens bestämmelser 
bygger i sin tur på de nationella och internationella överenskommelserna och ska i 
verksamheten vara styrande. 
 
Från att skolan bara varit öppen för överklassens pojkar till att idag utgöra en skola som 
ska anpassas till varje enskild individ, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund och 
klasstillhörighet kan vi konstatera att skolan har genomgått en radikal förändring. Kan 
detta ha medfört att idén om en skola för alla kommit längre i tanke än i handling? 
 
Under vår utbildningsperiod har funderingarna kring vårt kommande läraruppdrag varit 
återkommande. Hur uppnår vi det faktum att vi ska anpassa vår framtida undervisning 
så till vida att vi ska ta hänsyn till alla elevers olikheter. Hur yttrar sig visionen om en 
skola för alla? I vår undersökning vill vi söka efter lärares uppfattningar kring denna 
problematik. Hur uppfattar pedagoger de hinder som kan finnas med att uppnå en 
likvärdig utbildning?  
 
Hur ska vi som lärare kunna fullfölja vårt yrkesuppdrag utifrån den aspekten att vi ska 
ge alla elever en likvärdig och individualiserad utbildning? Vi vill i vårt forskande 
belysa de hinder som pedagoger uppfattar kan finnas i att uppnå uppdragets krav på att 
tillgodose en likvärdig utbildning för samtliga elever. Ger vi oss på en arbetsmarknad 
med krav på bestämmelser som skall uppnås, men som redan i förväg är dömda att 
misslyckas? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att belysa den problematik som kan finnas med att 
uppnå en likvärdig utbildning. Vårt syfte med denna undersökning kommer vara att 
undersöka tre pedagogers uppfattningar kring de hinder som kan finnas med att fullfölja 
yrkesuppdraget i strävan mot att uppnå en likvärdig utbildning. Vi vill därmed 
förtydliga att vi i denna undersökning endast kommer att fokusera på 
likvärdighetsaspekten och de hinder som pedagoger kan tänkas uppfatta finnas. Vi 
kommer att användas oss av en empirisk kvalitativ undersökning, där vi med hjälp av 
intervjuer kommer att belysa hur lärare i praktiken uppfattar sitt läraruppdrag ur denna 
aspekt.  

En del av vår undersökning kommer också att belysa det forskning tar upp om de hinder 
som kan finnas med att tillgodose en likvärdig utbildning. Den forskning vi väljer att 
behandla kommer att utgå från den information som delges oss under intervjuerna. Det 
specifika syftet blir därmed att föra fram pedagogers uppfattningar kring dessa hinder. 
Den frågeställning som kommer att fungera som utgångspunkt i denna undersökning är 
följande: 

 

• Hur uppfattar tre pedagoger de hinder som kan finnas med att uppnå 
en likvärdig utbildning? 

• Vad belyser forskning kring de hinder pedagogerna uppfattar kan finnas 
med att uppnå en likvärdig utbildning?  

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka tre pedagogers uppfattningar kring de 
hinder som kan tänkas finnas med att uppnå en likvärdig utbildning. Vi har även valt att 
fokusera på forskning endast utifrån de uppfattningar som pedagogerna i vår 
undersökning belyser.  
 

1.3 Fenomenet hinder 
I vår undersökning kommer begreppet hinder vara återkommande, då detta är det 
fenomen vi valt att belysa. Då fenomenet är centralt för vår granskning av pedagogers 
uppfattningar kring detta, anser vi att det är relevant att vi härmed för fram hur vi 
definierar detta hinder och vilken innebörd vi kommer att ge det. 
 
Syftet med denna undersökning är att fokusera på vilka hinder pedagoger uppfattar kan 
finnas med att uppnå likvärdighet inom skolan. I denna undersökning kommer vi att 
definiera hinder som en svårighet alternativt ett motstånd pedagoger kan tänkas finna i 
sin yrkesposition. Vi kan å ena sidan anta att det finns hinder som är elastiska, samtidigt 
som andra hinder kan tänkas uppfattas vara mer absoluta. Vi kan spekulera i att det kan 
finnas hinder på lokal nivå, som möjligen till viss del går att finna lösningar på. Andra 
typer av hinder kan tänkas förekomma på en högre nivå inom skolväsendet, och dessa 
hinder kan antas vara desto svårare för den enskilda pedagogen att finna lösningar på.  
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 2 Likvärdig utbildning 
Innebörden av likvärdighetsbegreppet har skiftat genom åren. Hur man idag tolkar 
begreppet likvärdighet kan till viss del ligga till grund för de hinder som kan 
uppkomma, då pedagoger har olika syn på dess innebörd och hur man uppnår detta 
inom skolan. Francia (1999) definierar likvärdighet till att före år 1980 handla om 
jämlikhet, så till vida att man talade om utjämnande av sociala skillnader. Under 1990-
talet talar man snarare om likvärdighet i den bemärkelsen att alla elever ska ha lika 
möjligheter. Ser man till Francias beskrivning av begreppet innefattar likvärdighet även 
frihet – att alla ska erbjudas samma undervisningschans, även om man inte kan förvänta 
sig att alla elever utnyttjar denna möjlighet. Vi uppfattar att Skolverket (1996) delar 
Francias syn på begreppet, då de beskriver likvärdighet som ett mångtydigt begrepp 
som har ändrats över tid. Författarna av skolverkets rapport anger att grunden till 
begreppets innebörd är att ”alla barn och ungdomar har förutsättningar att var och en på sina villkor 

få utbyte av skolan och vad den erbjuder”. (Skolverket 1996, s 10) 

Skolverket (1996) definierar att en skola för alla ska innefatta alla elever oavsett 
emotionella, fysiska, intellektuella och övriga förutsättningar, vilket vi kan se likheter 
med den innebörd Francia ger likvärdighetsbegreppet.  

SOU 1 998:66 anger att skriften en skola för alla kom till stånd i början av 1980-talet, 
då efter en lång diskussion kring begreppet. Diskussionerna präglades under 1940- 50 
talet kring tankar om normalisering och integrering av funktionshindrade i den vanliga 
skolan. Regeringen lade dock inte förrän 1997 fram en innebörd av begreppet en skola 
för alla: 
 

En skola för alla betyder en skola där alla blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får 

utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för 

alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. (SOU 1996/97:112) 

 

2.1 Styrdokumentens krav på likvärdig utbildning 

I dagens obligatoriska skolväsenden förklarar man begreppet en likvärdig utbildning på 
följande sätt: 

Kravet på likvärdig utbildning anges i samtliga styrdokument. I skollagen kan man läsa 
följande: 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (1 kap. 2 § 

Skollag 1985:1100 Utbildning för barn och ungdom) 

I Lpo 94 under rubriken en likvärdig utbildning förklarar man följande: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet 2004, s 6) 



 

 6

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte 

att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas 

lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 

nå målen. 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. 

(Utbildningsdepartementet 2004, s 6) 

2.2 Granskning av likvärdighet inom den svenska 
skolan 

Vi kan se att likvärdighetsarbetet har varit under granskning inom den svenska skolan 
vid flera tillfällen, bland annat har Sverige tillsammans med nio andra medlemsländer 
deltagit i ett projekt där granskning av likvärdighet i utbildning är i fokus. Denna 
granskning sker utifrån tre olika huvudteman: etnisk bakgrund, social bakgrund och 
könstillhörighet. Resultatet av denna studie visade år 2006 bland annat på att flickor i 
skolan når bättre resultat än vad pojkar gör. Resultaten av granskningen visar på att 
kvinnor står för 64 % av alla högre utbildningsexamina, medan pojkarna därmed endast 
innehar 36 % (Utbildnings - och kulturdepartementet 2006). Vi kan utifrån detta utläsa 
att trots en återkommande granskning av likvärdigheten så skiljer sig pojkar och flickors 
resultat kraftigt åt. 
 
Vi kan också se att denna granskning av likvärdigheten i svensk utbildning, utförd av 
OECD1 år 2006 visade att fler barn till högre tjänstemän i jämförelse med barn 
tillhörande arbetarklassen slutför ett studieförberedande gymnasieprogram. Hela 70 % 
av barn till högre tjänstemän slutför dessa program, medan endast 25 % av 
arbetarklassungdomar gör det. Detta ses som en problematisk faktor i arbetet med 
likvärdighet inom den svenska skolan, menar granskningsgruppen (Utbildning - och 
kulturdepartementet 2006). Även inom detta område kan vi se att likvärdighet och en 
skola för alla ännu inte har uppnåtts.  
 
OECD framhäver att den omfattande invandringen i Sverige under de senaste 
decennierna har varit en stor utmaning när det gäller att frambringa ett likvärdigt 
skolsystem. Bland annat så har det i deras granskning år 2006 visat att det är skillnad 
mellan invandrare och svenskar när det gäller risken att hamna på det individuella 
programmet efter högstadiets slut (Utbildnings - och kulturdepartementet 2006). 
 

Risken för detta är 5,2 % bland infödda svenskar, 8,5 % bland svenskfödda elever med utländsk 

bakgrund och 21, 4 % bland utlandsfödda invandrare. Som resultat av detta har 35 % av alla 

                                                 

1 OECD - Organization for Economic Co-operation and Development, är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk 
utveckling med 30 medlemsländer. Den fungerar som ett forum för analys och utbyte av idéer och erfarenheter. (Utbildning- och 
kulturdepartementet 2006) 
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studenter på individuella programmet utländsk bakgrund. (Utbildnings- och kulturdepartementet 

2006, s 25) 

Detta visar, enligt vår uppfattning på väldigt oroande siffror, då vi kan konstatera att den 
svenska skolan har kommit en bit på väg i likvärdighetsarbetet, men att det fortfarande 
är en lång väg kvar att gå tills visionen har nått sitt mål. 

 

3 Likvärdighet över tid 
För att få en förståelse för varför en del hinder kan uppkomma i och med 
likvärdighetsarbetet i skolan, anser vi att det är viktigt att erhålla kunskap om hur 
likvärdighet inom skolan har sett ut över tid. Då skolan inom detta område har 
genomgått stora förändringar, som är av vikt för likvärdighetsaspekten känns det 
relevant att belysa denna del av historien.  
 
Skolan har enligt Tallberg-Broman (2002) gått från att ha varit ett klass- och 
könsuppdelat skolväsende till att bli en gemensam skola. Utgångspunkten i den nya 
gemensamma skolan ska ha som mål att ge alla elever rätt till en likvärdig utbildning, 
då den har kommit att bli ett resultat av jämlikhetspolitiken. Från början var den gamla 
lärdomsskolan, enligt Tallberg-Broman (2002) till för de härskande klasserna som hade 
traditioner långt tillbaka i tiden. Hon anger att skolväsendet i Sverige genom dess 
historia har bestått av flera olika skolformer - katedralskolor, klosterskolor, 
trivialskolor, gymnasier och slutligen läroverken som hade starka band till kyrkan. I 
dessa läroverk bestod de undervisande lärarna endast av präster, och skolan var då till 
för framförallt pojkar som tillhörde de olika borgerliga skikten. Det var en viktig del av 
läroverkens underliggande läroplan; att pojkar uppfostrades till manlighet. Argumentet 
att pojkarna skulle undervisas av män låg i att det krävdes män för att skapa män. Man 
kan utifrån detta spekulera i att det inom den dåtida skolan fanns en norm, där det var 
viktigt att upprätthålla genusgränserna. 
 

Vi kan utifrån Assarson (2007) utläsa att denna uppdelning av elever fortsatte, då 
folkskolan infördes vid 1842 års skolreform och vi fick ett tvådelat skolsystem. 
Assarson anger att de övre samhällsklasserna behöll sina skolor och att den nya skolan 
riktade sig till arbetarnas, böndernas och hantverkarnas barn. Skolans främsta uppgift 
vara då att fostra: man skulle se till att barnen blev lydiga, fosterlandstrogna, ärliga, 
flitiga samt att lära dem Bibels grunder, och därmed även förbereda de inför nattvarden. 
De elever som ansågs ha vissa svårigheter att inhämta kunskap kunde ges möjlighet att 
istället läsa en förkortad del av läroplanen. Det var först år 1887 som man 
åldersindelade skolan och fastställde minimikrav för att vid en viss ålder ha uppnått 
vissa kunskapsmål, vilket vi kan se finns kvar i dagens skola i och med de mål att 
uppnå som finns i läroplanen. 

Under 1900-talets första hälft talar Assarson (2007) om att synen på rasbiologiska idéer 
var framträdande och avstånd togs till människor man ansåg vara avvikande. Synen på 
de rasbiologiska idéerna påverkade, enligt Assarson skolan och man ansåg att 
mänskliga beteenden kunde förklaras utifrån nedärvda egenskaper, såsom kriminalitet, 
elakhet och överdriven sexuell drift. Man ansåg att detta kunde påverka inlärningen 
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negativt. För elever med inlärningssvårigheter inrättade man speciella institutioner och 
läkare uppmanade föräldrar att sterilisera sina barn. Detta ledde i sin tur till att 
läkarkåren i stor utsträckning övertog de elever man inte ansåg passa in i den vanliga 
skolformen.  

Denna syn på att avskilja det man ansåg vara avvikande kan vi utifrån Tallberg-Broman 
(2002) utläsa att den återstod även inpå 1900-talets mitt, då Sverige betecknade skolan 
som en tydligt svensk och under 1920-talet ansåg man att skolan var till för att fostra 
samhörighet och gemenskap. Innan andra världskriget startade saknade Sverige helt en 
invandrarpolitik och argumentet löd under den tiden att ett mångkulturellt samhälle 
leder till en social splittring av landet. Vid andra världskrigets slut omarbetas dessa 
tankar och nu gick skolan till att vara en skola för alla. Dock föll den till en början 
endast över att garantera att en svensk arbetarklass nu också skulle få tillträde till den 
gemensamma skolan. Inte förrän 1960-talet talar vi om en gemensam skola, där 
jämlikhetssträvan både innefattar invandrare och svenskar. Dock kan vi idag fortfarande 
se en splittring mellan så kallade invandrare och svenskar vissa skolor emellan, då 
samhället i stort fortfarande visar på ett exkluderande synsätt.  

Tallberg-Broman talar om att det under denna tid förekom en mycket rik 
differentiering2. Hon anger att man inom skolan inrättade specialklasser för elever med 
svag begåvning eller sociala svårigheter. Man införde så småningom skolmognadstest, 
och de barn som inte klarade dessa test fick vänta med skolstarten. Det fanns inte bara 
speciella inrättningar för svagt begåvade barn, eller barn med belastade sociala 
bakgrunder utan det förekom också differentiering av mer studiemotiverade, välbärgade 
familjer som ville ge sina barn en högre utbildning. En likhet kan finnas mellan dåtiden 
skolmognadstest och dagens förskoleklass, då förskoleklassen idag ska fungera som en 
förberedelse inför skolan. Att man i förskoleklassen utför olika tester för att kontrollera 
barnens kunskapsnivå kan vara ett redskap för pedagogerna att upptäcka om vissa elever 
inte ligger på samma nivå som övriga klasskamrater.  

Under andra världskriget uppkom enligt, Assarson (2007) en ny debatt om en mer 
sammanhållen skola. Nu började man tala om att ge alla barn möjlighet till en likvärdig 
utbildning. Det var först då socialdemokraterna fick ensam regeringsmakt (år 1946) som 
uppdraget kunde fullföljas och ett förslag på en primärkommunal nioårig enhetsskola 
lades då fram. Enhetsskolan infördes år 1949 på försök, vilket var inledningen till en 
avveckling av det gamla skolsystemet. Trots förhoppningarna om en sammanhållen 
skola blev detta inte fallet. Lärarna från den tidigare skolformen vara vana vid en 
studiemotiverad elev från en mer välbärgad bakgrund och lärarna hade svårt att anpassa 
den nya gruppen elever till denna snäva oskrivna skolkod, anger Assarson. Även i detta 
system kom man även att särskilja vissa elever från den ordinarie undervisningen, då 
man bland annat införde läsklasser och skolmognadsklasser. Under denna tid trodde 
man att man kunde träna bort de svaga sidorna, och det var också den tanken som 
differentieringen byggde på. Vidare skriver Assarson att man först i Lgr 80 tillskrev 
skolan ett större ansvar att arbeta förebyggande med elever i svårigheter, och 

                                                 
2 Differentiering talar vi om i relation till att man inom skolan delar upp och avskiljer vissa elever bland annat utifrån 

kunskapsnivåer och ålder. 
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förtydligade att skolan nu ska kunna erbjuda en individualiserad undervisning. Detta är 
något som vi även kan finna i dagens läroplaner.  

Dock var det först i och med Omsorgslagen (år 1968) som begreppet en skola för alla 
även innefattade de eleverna med uttalade funktionshinder. De elever som var 
diagnostiserade som utvecklingsstörda har varit en återkommande dialog sedan 
särskolans integrering3 i den vanliga skolan, hävdar Assarson (2007). Nu kunde man 
också börja se att man internationellt började tala om dessa frågor, och man ställde sig 
kritisk till segregering4 i skolan. Man uppmanar till en integrerad undervisning och 
inkluderad specialpedagogik i lärarutbildningen i både FNs standardregler och i 
UNESCO:s framtagna Salamancadeklarationen 1994. I deklarationen talar man om 
inclusive education vilket ska innebära att man ska ge alla barn oavsett olikheter 
undervisning tillsammans. Man hävdade att detta var det mest effektiva sättet för att 
bekämpa diskriminerande attityder.   

Tallberg-Broman (2002) anger att den nya gemensamma skolan kom att hamna under 
en politisk granskning, då man i och med utformandet av 1994/98 års läroplan ersatte 
regelstyrning med målstyrning. Efter dess etablering fortsatte frågor om huruvida skolan 
blev en möjlighet för alla och vilken mening etnicitet, klass och kön har i denna kontext.  

Vi kan i denna del av skolans historia konstatera att en radikal förändring har skett, och 
idén om en gemensam skola har under åren haft olika utgångspunkter. Ser man till den 
tidsperiod denna diskussion har pågått under så kan vi konstatera att tanken om en 
gemensam skola har pågått i århundraden och ännu har vi en lång väg kvar att gå. Vi 
vill med detta avsnitt inge en förståelse av att skolans historiska utveckling har kommit 
att påverka hur dagens skola ser ut. Då skolan ska återspegla samhället följer skolan 
dess utveckling och då samhället är i ständig förändring tvingas skolan också att bemöta 
detta och omarbeta sina riktlinjer.  

                                                 
3 Integration talar vi om i relation till att man inom skolan låter en elev som anses vara i behov av särskilt stöd ingå i den ordinarie 

klassverksamheten.  

4 Segregation talar vi om i relation till att man inom skolan avskiljer elever av olika anledningar. Att segregera kan innebära 

att man avskiljer en elev från antingen undervisningen, den ordinarie klassen eller från skolan eleven utför sin skolgång i. 
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4 Metod 
Då vi genom intervjuer har valt att studera pedagogers uppfattningar kring de hinder 
som kan finnas med att uppnå likvärdighet inom skolan har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ forskning där man enligt Kvale (1997, s 36) har som mål att ”erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld”. Med fenomenografisk 
metod som inspiration där vi studerar pedagogers uppfattningar kring ett och samma 
fenomen, blir den kvalitativa forskningen en lämplig forskningsmetod.   

 
4.1 Fenomenografi som metod 
Vi har i vårt forskande inspirerats av en fenomenografisk metod. Alexandersson i 
Starrin & Svensson (1994) förklarar fenomenografi som en metod där utgångspunkten 
är att studera hur människors uppfattningar ter sig i relation till sin verklighet, då man 
skiljer på ”vad något är” och ”vad något uppfattas” att vara. Huvudsyftet är, enligt 
Alexandersson att beskriva hur ett specifikt fenomen uppfattas av människor, då den 
fenomenografiska forskningen utgår från att människor har olika uppfattningar av olika 
företeelser. Då människor innehar olika erfarenheter återspeglar detta även deras 
uppfattningar och forskningens resultat blir därmed att beskriva dessa variationer i 
uppfattningarna. Då vi har valt att använda fenomenografin som inspiration kommer vi 
främst att fokusera på pedagogers uppfattningar kring vårt fenomen – hinder för att 
uppnå en likvärdig utbildning. Vi intresserar oss därmed inte av att synliggöra vilka 
hinder som visar sig i verkligheten, utan snarare att synliggöra de uppfattningar om 
hinder som återfinns i empirin.  
 
Intervjun är, enligt Alexandersson i Starrin & Svensson (1994) den vanligaste 
datainsamlingsmetoden och användandet av öppna intervjuer är ett tillvägagångssätt för 
att få svar på sin forskningsfråga. Alexandersson anger att användandet av öppna 
intervjuer syftar till att ge intervjupersonen en möjlighet att själv definiera, behandla 
och avgränsa innehållet. Utifrån resultatet av intervjuerna kategoriseras sedan 
uppfattningar, då utifrån mönster och variationer man kan finna i utsagorna. I vår 
undersökning kommer vi att använda oss av öppna intervjuer och bearbeta resultaten 
utifrån fenomenografins tillvägagångssätt att bearbeta data på. I resultatet från våra 
intervjuer kommer vi att söka mönster och variationer i svaren för att sedan kategorisera 
dessa.  
 

4.2 Intervju 
Syftet med våra intervjuer är att erhålla pedagogers olika uppfattningar om vilka hinder 
som kan finnas med att uppnå en likvärdig utbildning. Vi vill undersöka vilka 
svårigheter de intervjuade pedagogerna uppfattar kan finnas med detta uppdrag. 
Intervjuer inom fenomenografin ska, enligt Alexandersson i Starrin & Svensson (1994) 
ge svar på olika människors uppfattningar av ett och samma fenomen, vilket kommer att 
vara utgångspunkten i utförandet av intervjuerna. Centralt i fenomenografens 
ståndpunkter är att samma företeelse uppfattas olika för intervjupersonerna. Då de 
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intervjuades tankesätt kan variera talar man aldrig om ett rätt eller fel synsätt, vilket 
kommer att prägla vårt tillvägagångssätt i bearbetning av dessa data.  
 
Inom fenomenografin ska intervjun, enligt Alexandersson i Starrin & Svensson (1994) 
vara öppen i den bemärkelsen att intervjupersonen själv ger sin egen förståelse av 
fenomenet. Ett sätt att konstruera öppna frågor till intervju kan enligt Stensmo (2002) 
vara att ställa frågor som inleds med ”vad” och ”hur”. Stensmo menar också att den 
ideala intervjusituationen bygger på att intervjuaren ställer korta frågor och i gengäld får 
långa svar. Med Stensmos rekommendationer av intervjuns uppbyggnad kommer vi i 
våra intervjuer att använda oss av tre öppna frågor (bilaga 1). 
 
Vi kommer i utförandet av våra intervjuer att använda oss av en ljudinspelare. En fördel 
med ljudupptagning är, enligt Alexandersson i Starrin & Svensson (1994) att man som 
intervjuare i efterhand kan följa upp den intervjuades utsagor. Detta för att ge oss 
möjlighet att kontrollera och bearbeta respondenternas svar mer ingående. Utskrifterna i 
vår bearbetning av data kommer att anges ordagrant i den bemärkelse att exempelvis 
”hummanden” som är av relevans kommer att tas med.  
 

4.3 Urval 
I vår planering av vårt urvalsunderlag vill vi få fram uppfattningar från människor med 
olika erfarenheter och bakgrunder. Liksom Alexandersson i Starrin & Svensson (1994) 
framhåller, och ger exempel att uppnå detta på kan vara att välja intervjupersoner med 
olika ådrar, könstillhörighet och från olika arbetsplatser. Med fenomenografin som 
inspiration i beslutandet av vårt urval bestämde vi oss för att intervjua lärare från två 
olika skolor. Inom dessa skolor önskar vi intervjua det totala antalet av tre stycken 
lärare, varav två kvinnor och en man. Dessa tre lärare önskas vara i olika åldersgrupper. 
Vi vill dock påpeka att vårt urval har som syfte att leda till förståelse inom vårt fenomen 
och inte uppnå statistisk representativitet. 
 

4.4 Genomförande 
De intervjuer vi önskade utföra genomfördes sedan med tre pedagoger på två skolor. 
Två av intervjupersonerna arbetar på samma skola, som är belägen i en närliggande 
kommun till Stockholm. Intervjupersonerna på denna skola består av en yngre och 
nyutexaminerad lärare för grundskolan högre åldrar. Den andra intervjupersonen på 
denna skola är en äldre kvinna, utbildad småskolelärare som har arbetat inom skolan i 
över 30 år. Den andra skolan som vi utfört intervju på är en skola belägen i Stockholms 
innerstad. Intervjupersonen är en medelålderskvinna, relativt nyutexaminerad för 
grundskolans tidigare åldrar.  
 
Vi kunde se en tydlig skillnad i deltagarnas förberedelse inför intervjuerna. Då vi 
informerat samtliga deltagare om intervjuinnehåll inför intervjuerna medförde detta att 
en av pedagogerna hade förberett sig väl genom att ha med sig stödanteckningar inför 
samtalet, som innan hade diskuterats fram tillsammans med andra kollegor. Detta 
resulterade i att deltagarens svar, enligt vår uppfattning till en början kändes aningen 
”inövade”. Dock uppfattade vi att samtalet blev mer naturligt efterhand. En tydlig 
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skillnad mellan intervjupersonernas förberedelse som vi i efterhand kan utläsa, är att en 
annan deltagare helt glömt bort att intervjun skulle äga rum och inte heller var medveten 
om vad samtalet skulle behandla. Hur detta har påverkar intervjuresultaten är svårt att 
uttala sig om, dock kan vi anta att det på ett eller annat sätt kan ha påverkat resultaten. 
 

4.5 Kategorisering av data 
I våra intervjuer har vi valt att fokusera på vilka hinder tre pedagoger uppfattar kan 
finnas med att uppnå en likvärdig utbildning. De hinder som uppkom under intervjuerna 
har vi sorterat in i relativt snäva ämnesområden (bilaga 2). Andra steget i bearbetningen 
var att vi vidare kategoriserade in dessa ämnesområden i fyra mer övergripande 
kategorier. Dessa nya kategorier fick vi fram genom att finna variationer och mönster i 
pedagogernas uppfattningar. Här valde vi att använda oss av en tabell för att tydliggöra 
dessa likheter och skillnader (bilaga 3). I tabellen har vi valt att dela in pedagogerna i 
lärare A, B och C. Anledningen till att vi valt att ange intervjupersonerna i tabellen är 
för att kunna visa på likheter och skillnader i deras uppfattningar. Vem som har sagt vad 
är dock inte av relevans.  

 
4.6 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten kan i vår undersökning anses vara låg, då vi endast har intervjuat tre 
personer. Dock anser vi att tillförlitligheten i tolkningen av resultaten från intervjuerna 
stärks i och med att vi var två personer närvarande under samtliga intervjuer och 
bearbetade och tolkade materialet.  
  

4.7 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådets etiska kod finns olika krav för att en studie ska erhålla ett 
individskydd (Stensmo 2002):  
 
Information 
Innan intervjuerna ägde rum informerade vi intervjudeltagarna om intervjuns innehåll, 
syfte samt tillvägagångssätt, genom att skicka ut ett informationsblad (bilaga 4). 
Deltagarna delgavs inför intervjun att vi skulle ljudinspela samtalet.  
 
Samtycke 
Samtliga intervjudeltagare kontaktade vi personligen innan intervjuerna för att få deras 
samtycke och för att ge deltagarna tillfälle för eventuella frågor inför intervjun. 
 
Konfidentialitet och nyttjande  
Inför intervjuerna informerade vi samtliga deltagare om att den information dom delger 
oss kommer vara högst anonym och att dessa uppgifter endast kommer att användas i 
detta syfte.  
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5 Resultat och tolkning 
De uppfattningar vi har fått ta del av under våra intervjuer har vi bearbetat och sorterat 
in i kategorier, då utifrån pedagogers uppfattningar om vilka hinder som kan finnas med 
att uppnå likvärdighet i skolan. De uppfattningar (kursiverade) som framkom av 
pedagogerna kommer vi nu att presentera i olika ämnesområden utifrån mönster och 
variationer i intervjudeltagarnas svar: 

 
5.1 Mönster i uppfattningar mellan pedagogerna 
Utifrån pedagogernas uppfattningar fann vi mönster, som vi delat in i fyra mer 
övergripande ämnesområden: 
  

Resurser 
Vi kan utläsa att alla tre pedagoger i intervjuerna från vår undersökning tar upp resurser 
som ett hinder för att kunna tillgodose alla elever en likvärdig utbildning. Dels kan vi 
finna mer övergripande hinder med resurserna, som exempel att skolan inte har de 
resurser som krävs för att tillgodose allas behov. Det framkommer också att brist på 
personal och bra lokaler på vissa skolor kan vara ett hinder för att kunna uppnå 
likvärdighet. Särskilt belyser pedagogerna i våra intervjuer bristen på 
specialpedagogiska resurser. 
 

Vissa behöver mycket hjälp, man kan ju inte hinna hjälpa alla och det är ju en resursfråga. Man har 

ju inte nog med stödpersonal – stöd av andra lärare ibland. Och det gör det jättesvårt att tillgodose 

alla elever. 

 
Även resurser i form av praktiska hjälpmedel i undervisningen kan hindra att alla elever 
får tillgång till exempelvis det läromedel de behöver för att kunna utvecklas utifrån 
samma förutsättningar. En pedagog angav att elever med annat modersmål ibland inte 
förstår de läroböcker som skolan har att erbjuda. Problemet blir då brist på läromedel 
som kan tillgodose alla elever, menar pedagogen på. Andra svårigheter som kan finnas 
med brist på resurser är, enligt en av pedagogerna i vår undersökning att man då måste 
dela på de få resurser man har att röra sig med inom skolan, vilket kan resultera i en 
svårighet att göra undervisningen likvärdig.  
 
En pedagog i vår undersökning talar om att elevers behov ofta ställs mot varandra, då 
man har knappa resurser att röra sig med inom klassen och att detta måste fördelas. 
Pedagogen talar om den specialpedagogiska undervisningen, och om hur man måste 
fördela den tid som finns till förfogande mellan de elever som är i behov av extra stöd.  
Problemet blir då om det i klassen finns flera elever som behöver extra stöd, då räcker 
inte timmarna hos specialpedagogen till. Ett exempel är att i den klass pedagogen från 
vår undersökning idag undervisar i endast finns en elev som är i behov av särskilt stöd. 
Pedagogen understryker att det i detta specifika fall har varit en enorm fördel för eleven. 
Hade fler elever behövt extra stöd i klassen hade denna elev inte fått den hjälp som 
eleven behöver för att få samma förutsättningar för lärande som sina övriga 
klasskamrater. Tornberg (2006) tar upp en liknande resursproblematik i sin avhandling 
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och framhåller svårigheter då man måste fördela de få resurser eleverna emellan. Detta 
kan innebära att man berövar resurser från en elev och ger till en annan. Dilemmat blir 
då att elevernas behov ställs mot varandra. 
 
Pedagogerna i Tornbergs (2006) undersökning belyser också de hinder som finns med 
resurser och framhäver att trots deras vilja att kunna tillgodose alla elever, och kunna ge 
alla elever samma möjlighet till stöd är detta en svårighet. De menar att trots att alla 
elever äger samma rätt till stöd så är det inte lätt att ta hänsyn till alla elevers behov och 
önskningar i praktiken. Ett hinder till att uppnå detta framhåller lärarna vara bristen på 
resurser som bidrar till stora elevgrupper som omöjliggör att läraren ska kunna se till 
alla elevers behov. Även pedagogerna i vår undersökning tog upp de stora 
elevgrupperna som ett hinder för att hinna ge stöd åt de elever som är i behov av det. 
 

Framförallt är det nog att man ofta är själv i en klass. Det är så stora skillnader på nivåerna så att 

vissa barn är självgående och vissa barn kräver mycket hjälp. Tyvärr så dom som är lite svagare 

eller behöver mycket hjälp dom får inte det. Om man är själv i en klass med tjugotvå stycken då blir 

det svårt att hinna med alla. 

 
Ser man till vår undersökning kan man finna mönster mellan pedagogernas 
uppfattningar från Assarsons (2007) forskning. Assarson anger att nedskärningar på 
resurser inom skolan har lett till större elevgrupper. Då tidsbristen ofta är ett faktum blir 
pedagogerna ibland tvungna att särskilja de elever som man inte hinner tillgodose. 
Assarson poängterar att detta kan leda till att man eftersträvar en homogen elevgrupp. 
Även Ahlberg (1999) talar om hur man avskiljer elever i undervisningen. Hon anger att 
en följd av att avskilja elever som bedöms att vara i behov av särskilt stöd medför att 
man skapar mer homogena grupper. 
 
Två av tre pedagoger från våra intervjuer belyser personalbristen som ett hinder för att 
kunna uppnå likvärdighet i deras undervisning. De poängterar att en lösning för att 
tillgodose alla elevers olika inlärningstakter skulle kunna vara att nivågruppera elever 
under kortare perioder. Dock påvisar pedagogerna att skolans ekonomi helt enkelt gör 
att man inte har råd att anställa personal till att kunna utföra detta. Tornberg (2006) talar 
även om hur pedagogerna i hennes forskning ställts inför detta problem, då de varit 
tvungna att laborera med befintliga resurser eller omorganisera verksamheten för att 
kunna tillgodose alla elever olika behov. Även dessa pedagoger ser indelning av elever i 
olika gruppkonstellationer som en möjlighet för att kunna uppnå likvärdighet, men att 
då detta kräver mer personal blir det en omöjlighet då resurser saknas. 

 
Elevers olika förutsättningar 
Vi kan utläsa utifrån våra intervjuer att pedagogerna uppfattar elevers olika 
förutsättningar som ett centralt hinder för att uppnå ett likvärdigt skolsystem. Samtliga 
intervjupersoner från vår undersökning anger elevens hemförhållanden och sociala 
bakgrunder som en grund till de olika förutsättningar eleverna har när de kommer till 
skolan. De framhäver att föräldrarnas olika syn på skola och utbildning kan hindra. 
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Och sen kan ju också föräldrar vara ett hinder för barnens utveckling och kanske inte ser- eller vill 

inte se vad barnen egentligen behöver.  

 

En lärare från Francias (1999) undersökning hävdar också att elevens familjetradition 
kan utgöra ett hinder för elevens beslut att acceptera eller vägra ta emot chanser skolan 
erbjuder för att förbättra resultaten i skolan. Pedagogen i Francias undersökning anger 
att det ibland kan vara svårt att kämpa mot familjens utbildningstraditioner. Pedagogen 
påvisar att det därmed inte är en lätt uppgift att handskas med för den enskilda 
pedagogen, och anger att elevens familjebakgrund begränsar elevens valfrihet; vilket 
hotar idén om likvärdighet eleverna emellan.  
 

Ett annat centralt hinder samtliga intervjupersoner poängterar är den problematik som 
uppstår då alla elever lär sig på så olika sätt, vilket pedagogerna anser skapar hinder för 
att kunna organisera en likvärdig undervisning.  
 

Det blir ju jättesvårt och organisera. Det är ju jättesvårt att göra det så att alla ska lära sig. Eller 

visst, alla lär sig ju, men man lär sig olika mycket. För vissa vill ju lära sig genom att läsa och skriva. 

Andra vill lära sig genom att jag står och berättar. A, så man lär ju sig på så olika sätt. 

 

Ahlberg (1999) och Assarson (2007) talar båda om att elevernas olika förutsättningar 
gör det svårt för pedagogerna att skapa likvärdighet elever emellan. De anger att en 
vanlig lösning då blir att man särskiljer elever från den ordinarie undervisningen. 
Assarson (2007) talar om segregering som ett skydd för de elever som inte passar in mot 
de övriga eleverna och skolans hårda krav. Detta belyser även en pedagog i vår 
undersökning.  
 

Jag tänkte också på det här med som det vart med för några år sen då man pratade om det här 

med blinda barn (..) Att dom inte ska behöva byta till en specialklass. I för sig känner jag att de är 

bra för jag kan också känna att barn är så elaka ibland eller vissa barn. 

 

Pedagogen talar även om svårigheten att integrera alternativt segregera elever i 
undervisningen. Pedagogen gav exempel på en elev med dyslexidiagnos som har haft 
svårigheter att utvecklas inom klassens ram i takt med övriga elever. Lösningen har nu 
kommit att bli att segregera denna elev, som nu ska placeras i en specialklass. 
Pedagogen talar allmänt om det här och finner både för- och nackdelar med att integrera 
alternativt segregera elever. Pedagogen anger att det i detta specifika fall varit en fördel 
för eleven att segregeras då eleven inte utvecklades i den ordinarie klassen.  
 
Pedagogerna i Assarsons (2007) studie tar upp en svårighet med att integrera elever i 
behov av särskilt stöd i ordinarie klass, och framhåller att problemet snarare kan ligga i 
undervisningssituation. Assarson tar fram en möjlig anledning till detta och menar att 
det kan bero på att skolan genomsyras av en syn där det är ”fult” att segregera.  
Tornberg (2006) anger även hon i sin avhandling att det finns olika syn på om man bör 
integrera eller segregera elever i skolan. Hon hävdar att flera pedagoger i hennes 
undersökning anser att man har ett ansvar att som pedagog se till att alla elever ska 
känna trygghet i skolan. Vissa av dessa pedagoger hävdar att man inte bör flytta en elev 
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från tryggheten i klassen, medan andra anser att vissa elever kräver en särskiljande 
skolmiljö för att känna trygghet. 
 

Skolans uppbyggnad och styrning 
Likvärdighetsbegreppet har blivit mer otydligt i och med mål- och resultatstyrningen, då 
det ska tillämpas inom det frirum som idag finns inom skolan. Hindret med det nya 
styrsystemet är att det i bestämmelsen inte finns tydliga riktlinjer om hur den likvärdiga 
utbildningen ska uppnås (Skolverkets 1996). I vår undersökning tar en pedagog upp just 
styrdokumentens otydlighet som ett hinder. 

Och ett annat hinder ju att vi har ju liksom väldigt luddiga styrdokument. Det är ju bra egentligen, 

men i sin tur ser det lite olika ut då. Hur olika lärare undervisar och vad man tar upp då blir det ju 

inte heller likvärdig utbildning mellan klasser och mellan skolor och så. 

Tolkningen av begreppet likvärdighet i styrdokumenten uppfattas vara mångtydiga 
(Ahlberg 1999, Assarson 2007, Francia 1999, Tallberg – Broman 2002). Vi kan utifrån 
våra intervjuer utläsa att samtliga pedagoger innehar snarlika tolkningar av begreppet 
likvärdighet: 

Ja, att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning vilka svårigheter man har och vilka förkunskaper 

man har som elev ska man ha rätt till samma utbildning. Alla ska ha rätt till samma utbildning trots 

vad man har för svårigheter, förkunskaper.  

 

Ja, för mig så kan det vara att man ska ge alla barn efter deras egen förmåga en sån optimal 

utbildning som möjligt när det gäller kunskap. 

 

Att alla barn egentligen ska ha samma förutsättningar och samma chans i skolan. Man ska jobba 

med samma saker ungefär. 

 

Enligt vår tolkning visar dessa uppfattningar på att problemet inte ligger i begreppets 
tolkning utan snarare i hur man i praktiken ska kunna uppnå detta krav som läroplanen 
tillskriver. Detta kan vi utifrån intervjuerna utläsa, då pedagogerna ser hinder i bland 
annat: resurser, elevers olika förutsättningar, skolors olika uppbyggnader och lärares 
olika undervisningsstrategier. 

 

Två av de intervjuade pedagogerna i vår undersökning tar upp hindret med att man både 
inom och mellan skolor har olika tolkningar på styrdokumenten. Att det inte finns 
tydliga riktlinjer om hur man ska uppnå en likvärdig utbildning skapar i sig ett hinder, 
då pedagoger ser olika på vad man anser viktigt och vad man prioriterar. Detta 
resulterar i att undervisningen ser olika ut eleverna emellan, då beroende på i vilken 
skola, klass eller kommun eleven befinner sig i. Då blir inte undervisningen likvärdig. 
En av pedagogerna tydliggör detta: 

Och så kan det ju vara mellan lärare inom samma skola, men framför mellan skolor. Vad man anser 

viktigt på skolan och vad man anser som lärare. Så då blir det inte likvärdig utbildning där. Man lär 

sig olika mycket om olika saker, så att det är ju också ett hinder.  
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Styrdokumenten tar ytterliggare en pedagog i vår undersökning upp som ett hinder, och 
framhåller att de nationella målen är svåra att fullfölja då alla elever är på så olika 
nivåer. Pedagogen finner svårigheten i att kunna ge alla elever möjligheten att uppnå de 
mål på samma tid, då alla elever ligger på olika nivåer och utvecklas i olika takt. 
Pedagogen talar även om att det finns en samhällssyn som kan medverka till att man 
likriktar eleverna i skolan, vilket pedagogen uppfattar kan vara ett hinder. Ytterligare en 
pedagog från vår intervju angav också att dagens skola uppfattas vara anpassad och att 
framförallt gynna vissa elever, vilket gör att skolan inte blir likvärdig.  

Det känns lite som det blivit en skola för medeleleven. Om man riktigt ska utvecklas i den här – den 

svenska skolan idag, tror jag att man ska vara en medelelev. Är man för duktig utvecklas man inte 

nog mycket. Är man för dålig då ja, då kanske man kan hanka sig upp till G.  

 

Skolverket (2006) anger att om man definierar en likvärdig utbildning så till vida att alla 
elever ska ges samma möjlighet till att uppnå kunskapsmålen, måste man inom skolan 
finna sätt att kompensera de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar att 
uppnå dessa. Frågan blir då hur stora skillnader på resultat man kan acceptera mellan 
olika skolor, för att kunna hävda att den svenska skolan uppfyller kravet om en 
likvärdig utbildning. 

 
Pedagogens arbetssituation 
Tiden har i våra intervjuer varit ett återkommande hinder för att kunna uppnå en 
likvärdig undervisning, enligt samtliga pedagogers uppfattningar. Ursprungsproblemet 
till detta ligger enligt pedagogerna i att storlekarna på klasserna har ökat. Med många 
elever med olika behov i klassen, känner pedagogerna att tiden inte räcker till att hjälpa 
alla elever. De hävdar att detta resulterar i att vissa elever inte får sina behov 
tillgodosedda. Pedagogerna anser att tidsbristen är ett faktum. En pedagog från vår 
undersökning anger liknande: 
 

Det är ju så svårt att tillgodose alla sätten dom skall lära sig på. Det är ju nästan omöjligt i den 

skolan vi har idag. (..) Det är ju storleken på klasserna som räknas. Man har ibland upp emot 30 

stycken och då är det jätte svårt att tillgodose allas krav. 
 
I Assarsons (2007) studie framkom det att dessa pedagoger också såg tiden som ett 
bekymmer, att man känner maktlöshet bland annat inför de önskemål om planeringstid 
gentemot den tid som faktiskt finns tillgänglig. Pedagogerna i Assarsons forskning talar 
om svårigheten med att man som pedagog i dagens skola antas kunna möta alla elever. 
De elever som behöver mer tid för att lösa de uppgifter som pedagogen tilldelar hinner 
man helt enkelt inte med.  
 
Ett annat problem pedagogerna uppfattar i sitt arbete är bristen på resurser som kan 
försvåra pedagogens arbete. Bristen på resurser har lett till att klasstorlekarna har ökat 
då man inte har råd att anställa personal. Detta bidrar till att man uppfattar att det är 
svårt att organisera sin undervisning så att alla elevers olika inlärningsstilar tillgodoses. 
Pedagogerna uppfattar att detta hindrar dem i deras arbetssituation, och trots att man 
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faktiskt vill tillgodose alla elever så hindras man av de praktiska svårigheter, som 
uppkommer i och med detta. 
 

Och då blir det ju så otroligt svårt att få en likvärdig utbildning. För man kan ju inte tillgodose alla 

elever. Det är ju jättesvårt. Man vill ju kunna göra det, men otroligt svårt! 

 

En av pedagogerna delgav i intervjun att man ofta känner sig otillräcklig i sin 
arbetssituation när det gäller elever som antingen har svårare att uppnå målen och även 
för de elever som behöver en extra utmaning. Pedagogen känner återigen att det varken 
finns tid eller resurser att organisera undervisning för alla.  
 

Dom som har hinder och dom som har det svårt att lära sig – dom som är rätt svaga då har man ju 

svårt att tillgodose deras behov. Och även dom som – dom elever som har det jättelätt och vill lära 

sig jättemycket, dom kanske man måste släppa ibland. Tyvärr får ju inte dom utvecklas i den grad 

dom är värda att göra.  

 

Utifrån detta kan vi se likheter med det Tornberg (2006) tar upp i sin forskning. Hon 
anger att det kan uppstå ett dilemma då man ställs inför ett val om man ska se till 
individens behov eller gruppens behov. Lärarna från Tornbergs undersökning framhöll 
denna problematik och hävdar att detta krockar med läraruppdragsidealet om att allas 
lika värde kolliderar med verksamheten, viket resulterar i att lärarna tvingas välja. Vi 
tolkar att pedagogen från vår undersökning ställdes inför liknande dilemma då hon hade 
en elev med dyslexidiagnos i sin klass.  
 
En svårighet som två av tre pedagoger i vår undersökning angav kan finnas i deras 
arbetssituation, är det ibland inte fungerande föräldrasamarbetet. De framhåller att då 
föräldrarna inte har förståelse för pedagogens sätt att arbeta tar detta mycket energi i 
arbetet. En av pedagogerna tar upp att då föräldrar inte är samarbetsvilliga, inte tar 
skolan på så stort allvar och inte lägger ned så mycket tid på sitt barns skolgång 
resulterar detta i att barnet bli drabbat. Pedagogen hävdar att man tydligt kan se att de 
barn som inte får stöd hemifrån även ”kommer efter” i skolan. Detta resulterar i sin tur 
att pedagogen måste lägga ned extra tid på dessa elever. Då vissa föräldrar försvårar 
pedagogens arbetssituation, genom att exempelvis inte hjälpa sitt barn med läxorna blir 
klassen i stort drabbade, då pedagogen måste lägga ner extra tid på vissa elever. 



 

 19

 

5.2 Variationer i uppfattningar mellan 
pedagogerna 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de variationer som framkommit i vår analys av de 
uppfattningar (kursiverade) pedagogerna i vår undersökning har om de hinder som finns 
i att uppnå en likvärdig utbildning (se bilaga 3). Vi kommer att belysa avvikelser i 
pedagogernas uppfattningar sinsemellan: 
 

Klassklimat och klasstorlek 
Två av tre pedagoger talar om hinder som kan finnas med klasstorlek och klassklimat. 
Dock talar pedagogerna om denna problematik på olika sätt. Lärare A är den enda 
pedagogen som samtalar om hur klasstorleken påverkar elevers olika förutsättningar för 
lärande. Pedagogen talar om den kultur man har inom klassen och beroende på vilket 
klassrumsklimat som råder skapas olika förutsättningar då eleverna påverkar varandra i 
olika riktningar. Westling Allodi (2005) har i sin studie kommit fram till att klimatet 
klasserna emellan varierar och anger att vissa klasser innehar en god inlärningsmiljö, 
medan andra klasser inte har det i samma utsträckning. Hon hävdar att beroende på 
vilket klassklimat som råder kan man se skillnader i elevernas prestationer.  
 
Lärare A och B talar båda om storleken på klassen som ett hinder. Lärare A poängterar 
dock att problematiken ligger i att man inte hinner hjälpa alla elever.  

 

Det är ju storleken på klasserna som räknas. Man har ibland upp emot 30 stycken och då är det 

jätte svårt att tillgodose allas krav. (Lärare A) 

 
Lärare B påpekar att problematiken snarare ligger i att då grupperna är så stora finns det 
då elever med många olika behov och olika förutsättningar. Problemet ligger då snarare 
i hur gruppen är sammansatt och att det är elevernas då som drabbas. 

 

Storleken på grupperna när man sätter ihop dom- sammansättningen på gruppen. Det kan vara en 

liten grupp med individer som har det jättesvårt o arbeta ihop det tar ju också bort väldigt mycket. 

Det är många hinder på vägen. (Lärare B) 

  

Hemförhållanden 
Samtliga pedagoger tar i intervjuerna upp svårigheten med elevernas hemförhållande; 
att detta kan hindra att eleverna får en likvärdig utbildning. Den enda som tar upp detta 
som hinder för pedagogens arbetssituation är Lärare B, som talar om att elevernas 
föräldrar i väldigt olika utsträckningar hjälper sina barn hemma och att detta då gör att 
barnen hamnar på väldigt olika nivåer i skolan. Pedagogen hävdar att detta påverkar 
arbetssituationen då det tar mycket tid.  
 

Och det ser man barn som får hjälp hemma- dom går fortare framåt och kanske låg på samma nivå 

från början Och det tycker jag är ett hinder för att barnen ska utvecklas fortare så man får lita väldigt 

mycket till föräldrar att dom hinner träna dom hemma. Där har dom ju väldigt olika möjligheter, det 

måste vara realist i och inse. (Lärare B) 
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Alla tre pedagoger tar även upp att elevernas hemförhållanden skapar olika 
förutsättningar för eleverna att lära sig. Lärare A påvisar att likvärdigheten kan hindras 
då föräldrarna kommer från olika kulturer och har olika syn på uppfostran. 
 

Vad dom får med sig hemifrån exempelvis. Vilken kultur dom kommer ifrån, det är så mycket som 

kan spela in och vad dom tycker är viktigt. (Lärare A) 

 
Lärare B talar å andra sidan om att hemförhållandena kan hindra likvärdigheten i den 
meningen att föräldrarnas syn på skolan är väldigt olika. Vi kan utläsa att denna lärare 
lägger större vikt vid föräldrarnas härkomst. Pedagogen hävdar att exempelvis de 
familjer som kommer från ”länder runt Medelhavet” ofta har större krav på barnen att 
tillägna sig kunskap, samt även större krav på att skolan ska förmedla mer kunskap. 
Lärare C hävdar snarare att föräldrar många gånger inte visar engagemang inför barnens 
skolgång, då de många gånger skjuter över allt ansvar på barnen.  
 

Och föräldrar läser inte ens veckobrev och då är inte konstigt då att barnen glömmer när inte ens 

föräldrarna anstränger sig. Så det är mycket mer ansvar just för ett litet barn. (Lärare C) 

 
Vikten av föräldrarnas engagemang tar även Dryler upp i Erikson & Jonsson (1994). 
Hon anger att om föräldrarna har en god inställning till skolan överförs detta till barnet, 
som då anstränger sig mer i skolarbetet. Hon hävdar att föräldrar som involverar sig i 
barnets skolgång och som hjälper sina barn hemma med skoluppgifter, även därmed ger 
barnet bättre förutsättningar i skolan. Är föräldrarnas engagemang av vikt för elevens 
skolprestationer som Dryler påvisar, kan vi anta att det lärare C hävdar då kan resultera i 
att barnets prestationer minskar. 
 
Persson i Arbetslivsinstitutet Malmö (2004) understryker också vikten av föräldrarnas 
engagemang i skolan, och anger att det påverkar barnets möjlighet att lyckas i skolan. 
Ett sätt att få föräldrarna att engagera sig i barnets skolgång är att tilldela läxor. Även 
Saloviita (2003) tar upp vikten av föräldrarnas engagemang i barnets skolgång och 
hävdar att ett bra samarbete mellan hem och skolan leder till förbättring av barnets 
prestationer. Då flera författare tar upp föräldrarnas engagemang som en viktig aspekt 
för barnets skolprestationer kan man göra antagandet att föräldrarnas inställning kan ge 
barnen olika förutsättningar i skolan.  
 

Lärarkompetensen 
Vi kan utifrån våra intervjuer utläsa att lärarkompetensen är något pedagogerna 
uppfattar skapar svårigheter i deras likvärdighetsarbete. Lärare B hävdar att det finns en 
risk att vissa pedagoger inte är utbildad för den gruppen de undervisar i, vilket hindrar 
likvärdigheten inom skolan. Då man inte får eller vill ha fortbildning finns en risk att 
läraren ”går i gamla spår”. Även Blossing i Berg & Scherp (2003) tar upp att det finns 
en problematik med att vissa lärare håller sig till invanda och beprövade 
handlingsmönster i sin undervisning. Han hävdar att för att kunna ge eleverna en så bra 
undervisning som möjligt bör man ifrågasätta sitt eget sätt att undervisa. Lärare A talar 
även om att lärares sätt att undervisa kan hindra att alla elever får likvärdiga kunskaper, 
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då pedagogen anger att pedagoger överlag väljer att lära ut olika typer av kunskap i 
olika klasser de undervisar.   
 

För vad jag tar upp i mina ämnen (..) behöver det inte mina närmsta kollegor i samma ämnen ta 

upp. (Lärare A) 

 
Här kan vi se att olika pedagoger talar om lärarkompetensen som ett hinder för 
likvärdighet, dock belyser de denna problematik på olika sätt. Lärare B talar om en 
kompetens som är snäv, medan Lärare A snarare talar om att hinder ligger i pedagogens 
olika val av stoff i undervisningen.  
 
Styrdokument 
Vi kan se skillnader mellan två pedagogers uppfattningar av hinder med 
styrdokumenten. Lärare A framhåller att problematiken ligger i att styrdokumenten är 
”luddiga”, vilket resulterar i att pedagoger emellan tolkar dessa väldigt olika och hävdar 
att detta inkräktar på likvärdighetsarbetet inom skolan. Lärare B tar upp en annan 
svårighet i styrdokumenten och går in på de nationella målens utformning. Pedagogen 
hävdar att då man formulerar målen som man gjort antar man att alla elever ska ha 
uppnått samma kunskapsmål vid samma tidpunkt. Detta anser pedagogen inte vara 
likvärdigt, då vi elever har så olika förutsättningar.  
 

Jag tycker att dom här nationella målen som finns.. det är lite konstigt man ska -  man är väldigt 

olika när man kommer och det är egentligen hela skoltiden, men ändå när man kommer till årskurs 

fem då ska man ha utvecklats lika fort och nått samma gräns. (Lärare B) 

 
Fejan Ljunghill och Svensson (2006) ställer sig också kritiska till de obligatoriska 
målen och anger att om alla elever verkligen ska nå målen för godkänt så krävs det 
mycket insatser, då i form av lärarstöd, men också i form av forskning om nya 
arbetsmetoder. Man kan anta att problemet kanske inte främst ligger i 
målformuleringarna, utan snarare i att pedagoger inte tilldelas tillräckliga resurser för att 
kunna förverkliga detta i praktiken. Detta utgör i sig ett hinder för likvärdigheten inom 
skolan.  
 

Resurser 
Pedagogerna nämner vid flera tillfällen resurserna som ett hinder, men man kan se 
skillnader i deras sätt att tala om det. Pedagogerna belyser resursproblematiken från tre 
olika nivåperspektiv: inom skolan, inom klassen och i undervisningen. Lärare B talar 
om att skolan i stort inte har ekonomi att exempelvis anställa tillräckligt med personal 
och anger att om någon personal är borta ”då faller ju allt”. Lärare A tar upp att ett 
hinder ligger inom klassens ram, där bristen på specialpedagogiska resurser ofta är ett 
faktum. Detta leder till att man som ensam pedagog inte hinner hjälpa alla elever och att 
det därmed inte blir likvärdigt. Lärare C går snarare in på resursbristen som påverkar 
undervisningen, och hävdar att då man inte har råd att köpa in anpassade läromedel blir 
inte undervisningen likvärdig.  
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Det finns ju rika skolor och fattiga skolor så att det e ju rika skolorna, eller som där dom har ekonomi 

som fungerar. Dom kan köpa in allt som behövs. Dom kanske har mer, mer tillgång till 

specialpedagoger som kan jobba med barnen. (Lärare C) 

 
Forskare, enligt Assarson (2007) beskriver en problematik gällande att vissa pedagoger 
behandlar elever olika beroende på deras sociala och kulturella bakgrund. Hon anger att 
det förekommer att vissa elever tillhandahålls stödåtgärder trots att de inte är i 
svårigheter. I vår undersökning framkom att ett hinder kan vara att man inom skolan 
inte har läromedel att kunna tillgodose elevernas olika inlärningssätt. Ett exempel är att 
då en elev med annat modersmål inte kan utläsa innebörden i läromedlet, antar man att 
eleven är i behov av extra stöd. Det faktiska problemet ligger då inte hos eleven utan 
snarare i brist på rätt material. Detta resulterar i att eleverna inte ges samma rätt till 
likvärdig utbildning.  
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6 Forskning om likvärdighet 
När vi inledde denna undersökning var vi medvetna om att likvärdighetsarbetet inom 
skolan är ett brett område att fokusera på, därav har vi valt att endast utgå från vad 
pedagogerna i vår undersökning har för uppfattningar av likvärdighet och dess hinder. I 
detta avsnitt kommer vi att belysa tidigare forskning kring likvärdighet och vi har då 
medvetet valt att endast fokusera på forskning relaterad till de uppfattningarna om 
hinder som vi tidigare presenterat. 

 

6.1 En skola för alla? 
Assarson (2007) talar om skolan som en kulturbärande institution som ska skildra 
sociala och politiska förhållanden. Hon anger att politiskt ideologiska och vetenskapligt 
intresserade grupper bestämmer i ett maktspel vilken kunskap som anses viktig, vem 
som skall få tillgång till denna kunskap och hur lärandet skall organiseras. Detta 
maktspel har blivit synligt i skolans styrdokument då dessa har tagits fram i en 
kompromiss mellan politiska partier. Den senaste tidens målstyrning och 
decentralisering har enligt Assarson, lämnat plats för bred tolkning och dessa texter och 
uppdrag blir kommunernas uppgift att formulera i skolplaner, som sedan i sin tur 
omformuleras av lärarlag i enskilda skolor i lokala arbetsplaner. Vi kan ställa oss 
frågande till hur beslutsfattarna möjliggör en likvärdig utbildning.  
 

6.2 Hinder i den politiska styrningen samt i 
styrdokumentens utformning 
Likvärdighetsbegreppet har i och med mål- och resultatstyrningen av skolan blivit mer 
otydlig, då det ska tillämpas inom det frirum som idag finns inom skolan. Hindret med 
det nya styrsystemet är att det i bestämmelsen inte finns tydliga riktlinjer om hur den 
likvärdiga utbildningen ska uppnås. (Skolverkets rapport nr 110, 1996) Att ansvaret 
förskjuts från central till lokal nivå kan, enligt Francia (1999) även skapa hinder för att 
uppnå en skola där alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett bakgrund, 
förutsättningar och behov. Risken ligger i att yrkesgruppen på lokal nivå även innehar 
olika tolkningar av de uppsatta målen. Man kan spekulera i att mångtydigheten kan leda 
till att det kan uppstå ett dilemma då detta kan resultera i att skolor inte styrs på samma 
sätt överallt. Detta kan i sin tur leda till att det uppstår ett hinder i att uppnå en likvärdig 
utbildning, då förutsättningarna för inlärning även kan skilja sig inom en och samma 
verksamhet på lokal nivå. Detta var något som pedagogerna i vår undersökning framhöll 
som ett hinder för likvärdigheten. En pedagog talade om styrdokumentens ”luddiga” 
formuleringar och angav att detta hindrar. 

I Francias (1999) avhandling behandlar hon skolors likvärdighetsarbete. En av skolorna 
lyfter i undersökningen liksom Assarson (2007) fram 1990-talets reform kring skolan 
som en kompromiss mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället; vilket enligt dem 
har lett till att reformen blivit mångtydig. Hon anger att ett hinder som kan uppstå i och 
med detta är bland annat att man i kursplanerna definierar de obligatoriska målen som 
en möjlighet som skolan ska erbjuda. Hon hävdar att detta står i motsättning till det Lpo 
94 tillskriver om att eleverna minst skall ha uppnått de obligatoriska mål när de lämnar 
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skolan. Här begränsas målen i och med tolkningarna. Problemet blir då hur man tolkar 
kursplan respektive läroplan. Kursplanen ställer även krav på att skolan ska ge alla 
elever möjlighet att uppnå den grundläggande kunskapsnivån i alla ämnen. Ett exempel 
är då Grundskoleförordningen, som enligt Francia (1999) begränsar kommunernas 
skyldighet att anordna hemspråk i de fall det inte finns lämpliga lärare eller om 
elevgruppen består av färre än fem elever. Detta strider då mot läroplanens krav på att 
undervisningen, resursfördelningen och stödåtgärderna ska anpassas till varje elevs 
förutsättning, vilket tydligt visar på otydlighet och motsättningar då man kan tolka 
styrdokumenten på flera sätt. Återigen kan man ställa sig frågande om likvärdigheten 
elever emellan blir påverkad då pedagoger kan inneha olika tolkningar och då 
kursplaner och grundskoleförordningen bevisligen är motsägelsefull i vissa delar.  

Det finns, enligt Francia (1999) även motsättningar inom läroplanens utformning av 
kunskapsmålen, då man skiljer på mål att uppnå och mål att sträva mot. Skolan ska 
sträva mot att varje elev uppnår målen, men man förväntar sig inte att alla gör det, då 
mål att sträva mot i läroplanen inte av alla pedagoger ses som obligatoriska. Det finns 
därmed en risk att detta resulterar i antaganden om att alla elever inte kan uppnå målen, 
därav utgör mål att sträva mot ett hinder i arbetet med att uppnå en likvärdig utbildning.  

 

6.3 Aktörers olika synsätt utgör ett hinder 

Tolkningar kan även utgöra hinder på andra plan inom skolan. Assarson (2007) tar i sin 
avhandling upp pedagogers syn på innebörden av begreppet rättvisa. Hon tar upp 
innebörden då man ställer begreppet mot pedagogens handlingar då betydelsen blir att 
det inte är att alla ska behandlas lika då den faktiska betydelsen är att var och en ska få 
vad den behöver. Här lägger man vikt i pedagogens bemötande och det pedagogen ger 
eleven ställs i centrum. Då man talar om begreppet rättvisa utifrån ett elevperspektiv blir 
innebörden en annan, att inte alla ska göra likadant eller klara av samma sak. Det 
centrala blir då elevens handlingar, och den centrala innebörden blir då att det inte är 
rättvist att en elev ska kämpa mer än en annan och ändå inte uppnå godkänt. Man skulle 
då kunna dra slutsatsen att rättvisa inte är att alla ska få lika mycket då innebörden blir 
att orättvisa är när alla får lika mycket. Konsekvensen blir då att det ses som orättvist 
om alla får lika stöd eller saker och rättvist om alla får lika villkor. Utifrån detta kan 
man utläsa att pedagogernas och elevernas olika syn på begreppet rättvisa kan hindra att 
eleverna upplever att de blir likvärdigt bemötta och behandlade i skolan. 

Assarson (2007) beskriver begreppet orättvisa som att inte se till vars och ens 
förutsättningar, där elevens förutsättningar får ligga till grund för behovet. Det faktum 
att alla inte ska göra samma sak kan då kopplas till att det blir rättvist att vissa måste 
kämpa och träna mer än andra. I många fall blir detta en svårighet då föräldrar har svårt 
att ta till sig att eleverna får olika uppgifter i skolan. För att förklara denna handling är 
det vanligt att pedagogerna använder uttrycket vi möter barnen där dom är. Budskapet 
blir då att rättvisa innebär att alla får utifrån vad de behöver. Assarson hävdar att det 
uppstår ett dilemma då pedagogerna och föräldrarna ser på rättvisa utifrån olika 
synvinklar och inte har förståelse för varandras synsätt. Detta kan utgöra ett hinder i 
lärarnas arbete om att uppnå en likvärdig utbildning. Ett hinder i den bemärkelse att ens 
pedagogiska arbete blir påverkat då föräldrarna inte står bakom pedagogens sätt att 
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arbeta. Även pedagoger i vår undersökning angav att om föräldrarna inte innehar 
samma syn på utbildning och kunskapsinhämtning, kan detta hindra likvärdigheten för 
den eleven. Vidare skriver Assarson att det inom detta dilemma finns en risk att man 
förskjuter sin egen fokusering av begreppets innebörd i skolsammanhang. Hon hävdar 
att detta kan leda till att man antar att det finns en objektiv sanning om vad rättvisa 
innebär inom skolan.  

Om alla elever ska bli godkända, måste vissa kämpa mer, men om målen skrivs så att alla har 

möjlighet att nå dem, kan målen upplevas som orättvisa eftersom kraven blir olika. (Assarsson 

2007, s 222) 

 

6.4 Segregation eller integration? 

Elevers olika förmågor är något som alltid har präglat och påverkat skolans uppbyggnad 
och organisation. Ett sätt att handskas med elevers olikheter har bland annat varit att 
segregera elever som anses avvikande, något som skolan har använt sig av i 
århundraden och som fortfarande förekommer i dagens skola. Foucault (1993/1974) 
talar om hur skolan under 1700-talet var uppbyggd, där klassificering, disciplinering 
och kategorisering var i fokus. Han talar om hur man fördelade eleverna inom skolan, 
då genom att bland annat rangordna eleverna utifrån ålder, prestationer och uppförande. 
Då disciplinen utgjorde en central del i undervisningen kom bestraffning att bli ett 
verktyg att kategorisera avvikelser på. Tanken med bestraffningen var att fånga upp 
elevernas oförmågor. Enligt Foucault var bestraffningen detsamma som att belöna 
eleven, då eleven genom övning fick chans att rätta sina brister.   
 
Även i dagens skola använder vi oss av segregering, då bland annat genom att 
kategorisera elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. I vår undersökning 
framkom det att samtliga skolor pedagogerna arbetar på i någon form använder sig av 
segregering; exempelvis angav en pedagog att man avskiljer elever i behov att särskilt 
stöd till en så kallad ”liten grupp”.  
 
Man har sedan 1980-talet, enligt Assarson (2007) talat om en sammanhållen skola, 
vilket man kan se i skolans styrdokument. Hon anser dock att man fortfarande kan se att 
den vanligaste lösningen i skolan är att man använder sig av någon form av avskiljning 
av elever som upplevs avvikande. Ahlberg (1999) talar också om hur man avskiljer 
elever i undervisningen och anger att en följd av att avskilja elever som bedöms att vara 
i behov av särskilt stöd kan medföra att man skapar mer homogena grupper. Gränserna 
för vad som anses ”normalt” snävas då in. Foucault (1993/1974) beskriver 
normaliseringen under 1700-talet som ett viktigt redskap för att bibehålla makt i 
samhället genom att sträva efter en specifik norm. Genom en uttalad normalitet skapas 
också möjligheten att kategorisera in människor efter förmågor, vilket medför ett 
samhälle som byggs på hierarki och status, anger Foucault.  
 

På sätt och vis har makten att normalisera framtvingat homogenitet, men det individualiserar genom 

att göra det möjligt att mäta avvikelser, bestämma nivåer, fastslå specialiteterna och dra nytta av 

olikheterna genom att anpassa dem efter varandra.  (Foucault 1993/1974 s.185) 
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Assarson (2007) behandlar segregering i sin avhandling och anger att beroende på vilket 
typ av samtal som råder om differentiering och mångfald blir de elever som inte anses 
passa in i skolan påverkade. Detta kan bidra till en svårighet i 
differentieringsdiskussionen. En humanistisk syn kan, enligt Assarson både se 
segregering och integrering som en lösning. Ena sidan talar om segregering som ett 
skydd för dessa elever som inte passar in mot de övriga elevernas grymhet och skolans 
hårda krav, medan de som förespråkar en integrerande skola främst ser till alla 
människors lika värde och delaktighet som yttersta utgångspunkt. Från våra intervjuer 
kan vi utläsa att pedagogerna har olika syn på segregering. Det framkom att vissa ser 
segregering som den bästa lösningen för vissa elever, medan andra uppfattar 
segregering som ett hot för likvärdigheten. 
 
Tornberg (2006) hänvisar i sin doktorsavhandling till de samtal hon utfört med 
pedagoger om att segregera elever. Under samtalen med pedagogerna uppkommer 
frågan om man ska förflytta en elev till en annan skola under en konflikt. Pedagogerna 
ansåg att denna lösning inte var önskvärd utan man ansåg att man bör hantera och reda 
ut konflikten på skolan. I de fall då en omflyttning kan vara aktuell bör det endast ske 
då en elev anses vara i behov av en annan undervisning än den som grundskolan har att 
erbjuda. Vissa pedagoger ser även en problematik då man talar om att förflytta en elev 
inom skolan, då exempelvis till en ny klass. Man anser att man även i denna situation 
bör ta itu med konflikten där den uppstår. I undersökningen delges även att man på 
skolan har en så kallad ”lilla undervisningsgrupp”. Pedagogerna i Tornbergs 
undersökning framhåller att det kan vara ett alternativ att flytta vissa elever som stör den 
ordinarie undervisningen till denna grupp. Man framhåller dock att man bör kombinera 
den ”lilla gruppens” undervisning med den ordinarie undervisningen. Syftet med den 
”lilla gruppen” hävdar de dock är att eleven bara ska vara där tillfälligt, för att sedan 
återvända till den ordinarie klassen. Denna typ av segregering kan vi uppfatta vara 
vanligt förekommande inom skolor idag, då vi uppfattar det att vara något som många 
skolor ser som en bra lösning för både verksamheten och den enskilda eleven. 
 
Lindgren (07-02-18) hänvisar i sin artikel till före detta skolminister Ibrahim Baylan 
och nuvarande skolminister Jan Björklund som uttrycker olika åsikter om detta. Baylan 
tar avstånd från att man nivågrupperar och anger att ”grupperingen i grund och botten görs 

utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund”. Han anger att det är möjligt att skolan kan anpassa 
undervisningen så till vida att alla elever oavsett kunskapsnivå tillgodoses, men att detta 
kräver mer resurser och en utvecklad pedagogik. Björklund anger å andra sidan att 
skolan bör sträva mot individualisering, där ”alla elever ska få utmaningar utifrån sin förmåga – 

inte att alla ska ha nått exakt lika långt på slutet”. Han hävdar att skolan har varit dålig på att 
tillgodose alla elever, även de väldigt studiebegåvades behov. Han ger ett exempel på 
hur denna individualisering kan gå till och anger att elever ska genomgå prov då de 
ansöker till en viss klass, och utifrån provresultaten bedöms huruvida eleven får tillträde 
till klassen eller inte.  
 
Pedagogerna i Assarsons (2007) studie tar å andra sidan upp svårigheter med att 
integrera elever i behov av särskilt stöd i den vanliga klassen. Hon anger att problemet 
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snarare ligger i den undervisningssituation som konstrueras än i elevens förmågor eller 
oförmågor. Assarson tar fram en möjlig anledning till detta, och framhäver att det kan 
bero på att skolan genomsyras av en syn där det är ”fult” att segregera. Hon framhåller 
att integrering istället har kommit att bli ett uttryck för skolans utformning.  
 
Assarson (2007) talar om segregering och anger att det finns en risk att de elever som 
inte stämmer överens med skolans moral uppfattas vara i behov i särskilt stöd. Dessa 
elever riskerar då att bli segregerade, då skolan inte möter och accepterar andra synsätt 
än de värderingar som skolan ska förmedla. Pedagogerna i Assarsons studie ser sitt 
uppdrag idag som i huvudsak mer fostrande än kunskapsförmedlande, vilket de hävdar 
kan skapar stora svårigheter för pedagogerna att hantera, samt svårigheter för att uppnå 
den likvärdiga skolan. 
 

6.5 Hinder med elevers olikheter 
Likvärdigheten i skolan har som vi tidigare påvisat varit under granskning ur ett genus-, 
etnicitet - och klassperspektiv genom åren. Här belyser vi de hinder som kan uppstå i 
strävan mot att uppnå en likvärdig utbildning, då utifrån elevers olika förutsättningar: 

 
Klassperspektiv 
Tallberg-Broman (2002) anger att de barn som idag klarar sig bäst i skolan många 
gånger är de barn som har välutbildade föräldrar; att det är de föräldrarna som i 
allmänhet värderar utbildning högst. Hon hävdar att detta kan innebära att de med högre 
klassbakgrund också genomför en högre utbildning, vilket i sin tur medför större 
valmöjligheter på arbetsmarknaden, vilket också ger möjlighet till högre lön. Detta gör 
då att skolan inte blir en gemensam skola för alla, utan att skolan på detta sätt får som 
funktion att reproducera klassamhället. Att uppnå en likvärdig utbildning ligger då 
bortom skolans ansvar, och föräldrarnas bakgrund och klasstillhörighet blir därmed 
avgörande för barnens skolgång och framtida utbildningsutsikter. 
 
Broady i Francia (1999) talar om den ”dolda läroplanen” och vilken effekt den har för 
den enskilda eleven och hans/hennes förutsättningar i skolan. Den dolda läroplanen 
innefattar, enligt Broady det som inte konkret skrivs i läroplanen; det vill säga att 
eleverna ska sitta stilla, vara tysta och lyssna och så vidare. Han hävdar att dessa dolda 
regler till största del är utformade för att passa medelklassens barn och att den främst 
bygger på dessa elever, deras föräldrar och lärarnas villkor. Är det som Broady påvisar 
blir skolan inte likvärdig.   

Även undervisning som anpassas till familjeband missgynnar likvärdigheten inom 
skolan, anger Frykman enligt Francia (1999). Frykman kritiserar den nuvarande skolan 
för att alltför mycket betona elevens etniska, språkliga och sociala bakgrund. Författaren 
anger att detta leder till alltför låga förväntningar på elevernas framtida utbildning och 
yrkesval. Francia håller till viss del med Frykman och hävdar att en stark anpassning till 
elevernas familjebakgrund har sina nackdelar, då det kan hindra att vissa elevkategorier 
inte får grundläggande ämneskunskaper. En pedagog som Francia intervjuat inför sin 
forskning hävdar att elevens familjetradition även utgör ett hinder för elevens beslut att 
acceptera eller vägra ta emot chanser skolan erbjuder för att förbättra resultaten i skolan. 
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Att kämpa mot familjens utbildningstraditioner blir därmed ingen lätt uppgift för den 
enskilda pedagogen eller för skolan i sin helhet. Därigenom begränsar elevens 
familjebakgrund elevens valfrihet; vilket hotar idén om likvärdighet eleverna emellan. 
En pedagog i vår undersökning hävdar att det ibland kan uppstå hinder då föräldrar med 
annan kulturell bakgrund inte innehar samma syn på kunskap och uppfattar att vissa 
föräldrar har med sig en syn på skolan som inte alltid överensstämmer med deras sätt att 
undervisa. 

  
Assarson (2007) hänvisar till Thomas & Lowley (2001) som hävdar att en av de främsta 
faktorerna till att vissa barn får stödåtgärder till stor del beror på barnets sociala och 
kulturella bakgrunder, snarare än det faktiska behovet. Beslut om åtgärder bottnar då 
främst i vilken innebörd pedagogerna lägger i elevernas bakgrund. Detta kan leda till att 
vissa elever som skulle kunna beskrivas utifrån samma faktorer, ändå blir bemötta och 
bedömda på olika sätt, beroende på vilken lärare de har.  
 
Etnicitetsperspektiv 
I och med invandringen i Sverige har skolans syn på likvärdighet omarbetats – från att 
varit en skola till för endast svenskar, till att bli en skola tänkt att vara öppen för alla. 
Idén om en skola där alla elever ges möjlighet till en likvärdig utbildning, syftar till att 
skolan bland annat ska ta hänsyn till elevers olika bakgrunder, såväl social som 
kulturell. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som 

är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket 2004, Lpo 94 s.5-6) 

Tallberg-Broman (2002) anger att forskning kring skolan ur ett etnicitetsperspektiv har 
visat att pedagoger i flera fall behandlar minoritetselever annorlunda än 
majoritetselever. Att särbehandla elever på detta sätt kan ses som ett sätt att kategorisera 
elever i ett ”vi” och ”ni” - perspektiv, anger hon. Detta medför, enligt Tallberg-Broman 
att skolan snarare syftar till att vara monokulturell än mångkulturell, där man tydligt 
visar att ”svenska” och ”enspråkighet” är en norm att sträva efter. I detta tänk förlorar 
likvärdigheten sitt syfte.  

Å ena sidan finns en utbildningspolitik med målet att skapa en skola för alla, en till början med 

jämlik och senare likvärdig skola och en invandrarpolitik där alla ska ha rätt att erkännas och 

valfrihet med möjlighet att behålla modersmål, kulturella värderingar och val av etnisk identitet. 

(Tallberg-Broman 2002, s 190) 

Som vi tidigare belyste har skolan till uppgift att fostra goda samhällsmedborgare och 
återspegla det samhälle vi lever i. Så länge samhället genomsyras av ett ”vi -” och ”ni -” 
perspektiv kan man anta att även skolan till viss del kommer att reflektera detta synsätt. 
Då skolan ska förmedla utvalda värden som samhället bör bygga på exempelvis alla 
människors lika värde, kan man ställa sig frågande om skolan verkligen återspeglar 
samhället. Att uppnå detta krav begränsas återigen av den enskildes tolkning - hur man 
tolkar att en ”god samhällsmedborgare” bör vara.  
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Genusperspektiv 
Genusperspektivet har enligt, Tallberg-Broman (2002) främst varit under granskning i 
slutet av 1980-samt början av 1990-talet, då om huruvida både pojkar och flickor ges 
samma rätt och möjlighet till en likvärdig utbildning. 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. (..) Skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.  (utbildningsdepartementet, s 6) 

Forskning har, enligt Tallberg-Broman (2002) visat att pedagoger i flera fall bemöter 
eleverna på ett genusrelaterat sätt. Tallberg-Broman hävdar att vuxnas föreställningar 
om kön återspeglas i både handlande och bemötande av eleverna och detta kan medföra 
att utvecklings- och lärovillkoren blir olika mellan pojkar och flickor.  

I Tornbergs (2006) undersökning framkommer det att lärare ser en svårighet med att 
kunna tillgodose alla elever utifrån könstillhörighet. Enligt pedagogerna i Tornbergs 
undersökning är skolans verksamhet på vissa sätt bättre utformad att passa flickor än 
pojkar, och de anger att den fria och självgående undervisningen kan missgynna en del 
elever. Pedagogerna tar liksom Tallberg-Broman upp att skolans aktörer och deras 
förhållningssätt kan frambringa problem i skolan och därmed ses som ett hinder för 
likvärdighetsarbetet.  

Tallberg-Broman (2002) ger exempel på att pojkar och flickor kan behandlas olika så 
till vida att talutrymmet fördelas till pojkarnas fördel.  Pedagogerna i Tornbergs (2006) 
undersökning ger också ett konkret exempel och anger att resursfördelningen kan leda 
till orättvisor, då de hävdar att det ibland förekommer att de ”snälla flickorna” tilldelas 
mindre resurser i tron om att de klarar av samspelssituationer bättre än pojkar.  

 

6.6 Resursfördelning utgör ett hinder 
Resursfördelning kan man se utgör svårigheter inom flera områden i skolan gällande 
likvärdighet. Riksdagens revisorer hävdar, enligt Assarson (2007) att ingen forskning 
har bedrivits om vilken betydelse insatta resurser har för den enskilda eleven och om det 
ger en möjlighet att upprätta en likvärdig utbildning och studiemiljö. Man hävdar att det 
då blir omöjligt att förutsäga om man kan åstadkomma en likvärdig skola. Assarson 
talar även om att den svenska skolan har drabbats av nedskärningar av resurser, vilket 
har lett till större klasser. Detta har lett till att det blir fler elever med olika behov att 
tillgodose. Hon hävdar att det enda sättet att särskilja undervisningen på, då blir att 
särskilja eleverna efter deras behov. Lösningen för de stora klasserna blir då att 
eftersträva en homogenisering, där man avskiljer vissa elever under perioder. Pedagoger 
i vår undersökning framhöll klasstorleken som ett hinder för att uppnå likvärdighet 
inom skolan, då tid inte finns att tillgodose alla elevers olika behov. 
 
Pedagogerna i Tornbergs (2006) undersökning för fram resurser som ett problem då 
man ska kunna tillgodose alla elevers behov. Pedagogerna framhåller problematiken 
med att skolan redan i förväg lägger fram budgeten. Detta kan leda till problem om det 
framkommer att en elev behöver speciella resurser som man inte innan ansåg eleven 
vara i behov av. Det man då får göra är att omfördela de resurser som redan finns. Detta 
kan innebära att man berövar resurser från en elev och ger till en annan. Dilemmat blir 
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då att elevernas behov ställs mot varandra. Även Skolverket (rapport 110, 1996) ställer 
sig frågande till hur mycket resurser man kan tillföra de elever som är i behov av det, 
utan bekostnad på de övriga elevernas tillgångar. Återigen blir frågan om vad rättvisa 
innebär och för vem - om rättvisa innebär att alla elever får utifrån vad de behöver eller 
att det innebär att alla elever ska få lika mycket. Vilket synsätt kan ses som mest 
likvärdig och för vem? 
 
Ytterliggare en svårighet som framhålls av pedagogerna i Tornbergs (2006) 
undersökning är att tillföra de resurser som eleverna är i behov av. Man framhåller att 
de elever som är diagnostiserad har en laglig rättighet att erhålla resurser. Pedagogerna 
poängterar att även om eleverna besitter denna rättighet är det inte säkert att eleverna får 
ta del av dessa resurser. 
 
Pedagogerna belyser ytterliggare en svårighet med resursfördelning, då elever i 
svårigheter behöver extra stöd. De anger att en lösning då resurserna är knappa kan vara 
att bilda en ”liten grupp” för dessa elever. Man hävdar att det även här uppstår en 
svårighet, då skollagen och juridiska regler tillskriver att man i grundskolan inte får lov 
att omorganisera undervisningen genom att bilda en ”liten grupp” med elever inom ett 
arbetslag. För att kunna genomföra detta måste frågan då först behandlas i EVK 
(elevvårdskonferensen), samt att man måste ha ett godkännande av skolledningen och 
av föräldrarna (Tornberg 2006). Man kan spekulera i att denna process både är 
tidskrävande och omständlig att genomgå för pedagogerna och att detta kan resultera i 
att man inte har möjlighet att fullfölja detta, vilket därmed också hindrar likvärdigheten. 

6.7 Pedagogernas förhållningssätt begränsar 

Tornberg (2006) tar i sin avhandling upp lärarkompetensen som en avgörande aspekt 
för att kunna fullfölja läraruppdraget gällande likvärdighet elever emellan. Hon anger att 
flera lärare anser att konsten med yrket är att kunna se varje barn. Andra lärare tar upp 
vikten av att som lärare följa de juridiska regler som återfinns i styrdokumenten. Hon 
anger att det finns stor risk att man överträder de regler vid en konfliktsituation. 
Tornberg framhåller även att man måste ha god kännedom om vad lärarkompetensen 
innefattar och därmed inse de begränsningar som följer yrket. Samtalen mellan 
pedagogerna i Tornbergs (2006) undersökning tar upp svårigheten att veta var 
läraruppdraget upphör. Pedagogerna tar upp problematiken då det finns gränser för vad 
man som lärare kan göra men också vad de får lov att göra. Pedagogerna menar på att 
det uppstår problem i relation till sitt läraruppdrag att få alla elever att ”fungera” i 
skolan då man inte har möjligheten att påverka elevens bakgrund, familjesituation eller 
att elever inte trivs tillsammans i skolan. Resultatet kan då bli att man som pedagog 
känner sig otillräcklig. 
 
Enligt Tallberg-Broman (2002) har pedagogen en avgörande uppgift i strävan mot att ge 
alla elever en likvärdig utbildning. Begränsningar i detta uppdrag skapas då pedagogen 
väljer innehåll och arbetssätt som missgynnar och gynnar vissa elever. Alla får då inte 
samma förutsättningar för lärandet. Viktigt, enligt Tallberg-Broman är också att påpeka 
att pedagogen i sina val av arbetsmetoder även delger ett budskap av vad som är viktigt 
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i skolsammanhang. Att pedagoger ser olika på hur undervisningen ska bedrivas och att 
de även ser olika på vilken kunskap som anser är viktig medför att undervisningen inte 
blir likvärdig. I vår undersökning framkom att pedagoger uppfattar att pedagoger 
emellan väljer att lära ut olika kunskaper, och att detta då medför att alla elever inte får 
samma utbildning. Detta är i sig ett hinder för likvärdigheten inom och mellan skolor. 
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7 Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att belysa pedagogers uppfattningar om vilka hinder 
som kan finnas med att tillgodose alla en likvärdig utbildning. Vi menar på att 
synliggörandet av dessa hinder ger oss en medvetenhet om de brister läraruppdraget 
innehar och att vi därmed också ges en möjlighet att medvetet förbättra det. Vår 
undersökning visade på att samtliga intervjuade pedagoger ansåg att det finns hinder i 
detta uppdrag. Pedagogerna belyste hinder inom snarlika ämnesområden, dock i olika 
utsträckningar och med olika utgångspunkter. De områden som var mest centrala från 
de intervjuades synvinklar innefattade hinder inom: resurser, skolans uppbyggnad och 
styrning, elevers olikheter och pedagogers arbetssituation. Vi kan utifrån intervjuerna 
utläsa tydliga mönster och variationer i pedagogernas uppfattningar.  
 
Det har i vår undersökning framkommit att styrdokumenten utgör ett hinder för 
likvärdigheten, då den uppfattas vara mångtydig. Denna uppfattning har framkommit i 
både den litteratur vi tagit del av samt från de pedagoger vi har intervjuat. 
Problematiken med styrdokumentens svårtolkade formuleringar är något utredare 
Davidsson i SOU 2 007:28 påpekar och anger att ”dagens system med läroplan och kursplaner 

är svårt att förstå”.  Davidsson påvisar också att det finns brister i den statliga styrningen, 
då den inte anses har gett pedagoger ledning för hur undervisningen ska planeras. Detta 
kan medföra att pedagoger utgår från tidigare erfarenheter av tidigare läroplaner, vilket 
enligt Davidsson kan få effekter för skolväsendet:  

 
Det medför att undervisningen i grundskolan inte är likvärdig i landet. Kursplanerna har ett abstrakt 

språk och är svåra att tolka, något som förstärks av att det i stort sett saknas kommentarer och 

annat stödmaterial. (Regeringskansliet, Pressmeddelande 2007-05-03) 

 

Davidsson ger i detta betänkande förslag till skolminister Jan Björklund där han föreslår 
en ny kursplanestruktur, som ska innehålla ”syftet med ämnet, mål för undervisningen, 

huvudsakligt innehåll samt grund för bedömning”. Då styrdokumenten kan tolkas på flera sätt 
anser vi att detta får konsekvenser för den enskilda eleven i skolan, då 
tillvägagångssätten att uppnå en likvärdig utbildning på då skiljer sig åt inom skolor 
likväl som mellan skolor. Å andra sidan kan vi spekulera i att det nya förslaget om 
tydligare riktlinjer i läroplanen också kan medföra svårigheter med att uppnå 
likvärdighet inom skolan. Då tydligare riktlinjer kan medföra att pedagogens frihet att 
själv konstruera sin undervisning minskar, kan vi se detta som ett hinder för 
likvärdigheten då det ibland just krävs olika undervisning för att kunna tillgodose allas 
förutsättningar. 
 
Både tidigare forskning vi tagit del av samt pedagogers uppfattningar belyser olika 
typer av resurser som ett hinder i likvärdighetsarbetet. Pedagogerna uttryckte ett 
missnöje över de knappa resurser de har att röra sig med och anger att detta är ett hinder 
som de själva inte kan styra över, vilket i deras arbetssituation skapar en frustration. 
Man hävdar att brist på stödåtgärder resulterar i att de elever som är i behov av extra 
stöd blir lidande. Skolverket (2005) tar i ett pressmeddelande också upp 
resursproblematiken som ett problem. Sammanställningen av skolverkets 



 

 33

utbildningsinspektion visade år 2005 på att pedagoger har bristande kunskap om de 
bestämmelserna rörande undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. De anger att 
skolor i flera fall inte utnyttjar de möjligheter som finns för att förbättra 
kunskapsresultaten. Skolverket påvisar att bristande resurser inte kan anges som en 
orsak till att alla elever inte erhålls de stöd som de faktiskt har rätt till. Utifrån 
Skolverkets inspektion kan vi ställa oss frågande till om problematiken med resurserna 
bottnar i en ovetskap om vilka möjligheter till resurser som faktiskt finns, eller om det 
bottnar i en verklig brist på resurser. Är det så att problemet ligger i en okunskap hos 
pedagogerna om vilka resurser som finns att tillhandahålla, kan vi anta att hindret 
snarare ligger på en högre nivå – hos skolledningen som inte har informerat sin personal 
om de resurser som finns. Om problemet och andra sidan bottnar i att skolan faktiskt har 
en brist på resurser, som pedagogerna i vår undersökning hävdar, anser vi att skolan inte 
kan ge alla elever en likvärdig utbildning då vissa elever behöver extra resurser för att 
kunna uppnå kunskapsmålen i takt med sina klasskamrater. En annan problematik kan 
ligga i att pedagoger brukar de befintliga resurserna på olika sätt, vilket i sig kan hindra 
likvärdigheten.  Oavsett orsaker kan vi konstatera att bristen på resurser är ett problem.  
 
Den litteratur vi tagit del av har till stor del belyst likvärdighet ur ett genus-, klass- och 
etnicitetsperspektiv. Samtliga intervjupersoner från vår undersökning tog upp klass- och 
etnicitetsperspektivet och hinder som kan finnas inom dessa områden. Till vår förvåning 
belystes inget hinder för likvärdigheten inom genusperspektivet. Då forskning kring 
likvärdighet har angett hinder med att man behandlar pojkar och flickor olika ställer vi 
oss frågande till varför detta inte kom på tal. Kan det vara så att man upplever att skolan 
inte gör skillnad på pojkar och flickor, och inte ser detta som ett hinder i 
likvärdighetsarbetet? Eller kan det snarare vara så att pedagogerna upplever att man 
behandlar flickor och pojkar olika, men inte anser att detta utgör ett hinder för 
likvärdigheten? Svaleryd (2004) poängterar vikten av att man inom skolan synliggör de 
föreställningar som finns om manligt och kvinnligt. Hon framhäver att man medvetet 
bör konstruera undervisningen på så sätt att samma möjligheter ges till både pojkar och 
flickor. Då Svaleryd så tydligt påvisar att för att bekämpa traditionella könsmönster bör 
man som pedagog uppmärksamma detta i sin undervisning, och i jämförelse med det 
faktum att ingen av de pedagoger tog upp genusperspektivet i intervjuerna, gör att vi 
ställer oss frågande till huruvida de uppmärksammar dom genusskillnader som kan 
finnas i deras undervisning. Är det så att man som pedagog inte uppmärksammar denna 
problematik är detta förödande för likvärdigheten.  
 
Anmärkningsvärt anser vi är att det i våra intervjuer framkommit att man anser att 
dagens skola kan uppfattas vara organiserad att passa en ”medelelev”, där den elev som 
är duktig inte ges utmaning och den elev som behöver extra hjälp inte får det. Om det 
ligger en sanning i denna uppfattning strider detta emot det styrdokumenten tillskriver 
om att alla elever ska ges en likvärdig utbildning, oavsett olika förutsättningar och 
behov. Enligt Broady i Francia (1999) kan skolan uppfattas vara en skola där en viss typ 
av elev eftersträvas, då han talar om den ”dolda läroplanen” och hur elever med ”rätta 
sociala koder” har de bästa förutsättningarna att klara sig i skolan. Han anger att detta 
bäst passar medelklassen barn, då detta stämmer bäst överens med deras föräldrars syn 
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på uppfostran. Är det som Broady påvisar strider även detta mot styrdokumentens krav 
på en likvärdig utbildning och visionen om en skola för alla.  
 
Återkommande inom skolväsendet och något som även vi har stött på under vår 
undersökning är begreppet barn med särskilda behov. Vi har reflekterat över begreppets 
innebörd och ställt oss frågande till vilka barn samt vilka behov man talar om. Vanligt 
förekommande definition av begreppet är att det enbart innefattar barn som av olika 
anledningar har svårt att tillägna sig kunskap. Vi kan uppleva att detta antagande om att 
begreppet endast innefattar en specifik grupp elever, medför att man i och med detta 
antagande utesluter en annan grupp av elever – de elever som och andra sidan har enkelt 
för sig att tillägnar sig kunskap. Om man tolkar likvärdighet som att alla elever ska få 
efter vad de behöver anser vi att det även bör innefatta de elever som kräver en extra 
utmaning för att kunna utvecklas. Såväl som att man eftersträvar att upptäcka alla elever 
som kräver extra resurser för att nå upp till kunskapsmålen, bör man eftersträva att 
tilldela resurser även till de elever som kräver en extra utmaning likväl. Inte förrän 
denna strävan verkligen innefattar alla elever kan vi tala om en likvärdig utbildning. 
 
Vi kan ifrågasätta var den verkliga problematiken kring likvärdighet ligger. Utifrån vår 
undersökning kan vi konstatera att svårigheten med att uppnå en likvärdig utbildning 
många gånger bottnar i den mångtydighet som råder kring begreppet. Då skolans 
styrdokument lämnar plats åt bred tolkning, ges också pedagogerna en valfrihet att 
själva organisera sin undervisning, vilket i sin tur gör att skolor inte utformas likadant 
överallt. Länge har tydligare riktlinjer av styrdokumenten efterfrågats, och idag 
föreligger ett förslag på detta inför kommande läroplan. Tydliga riktlinjer kan och ena 
sidan begränsa mångtydigheten och därmed öka likvärdigheten, men och andra sidan 
kan vi då ställa vi oss frågande till om vi verkligen vill att undervisningen ska vara styrd 
”uppifrån” - med tydliga riktlinjer om hur den ska bedrivas. Vill vi verkligen att 
undervisningen ska bedrivas likadant överallt, då undervisning som bedrivs på olika sätt 
kanske också är det mest likvärdiga. 
 
Med denna undersökning kan vi konstatera att det finns hinder i att uppnå likvärdighet 
inom skolan. Fortfarande kvarstår frågan om vad likvärdighet innebär, och för vem? 
Kan vi någonsin uppnå kravet på att ge alla elever en likvärdig utbildning, då alla har 
olika tolkningar om vad det innebär. Frågan kvarstår – hur uppnår vi visionen om en 
skola för alla? 
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8 Slutord 
 
Skolväsendet i Sverige har genom åren genomgått en radikal förändring. Från att skolan 
till en början endast mottog pojkar från de härskande klasserna, till att sedan även 
välkomna flickor, för att så småningom vara öppen även för barn oavsett härkomst. 
Skolan har alltså gått från att ha varit en skola för ett fåtal utvalda, till att idag blivit en 
skola tänkt vara öppen för alla. När vår utbildningsperiod nu börjar lida mot sitt slut, tar 
ett nytt skede sin början. Ett skede där vi nu ska omsätta år av kunskapsinhämtning i 
praktisk handling. Den dagen vi kliver över tröskeln till vårt klassrum ställs vår 
professionalitet inför ett prov. Då vi möts av förväntansfulla, skräckslagna, tårfyllda 
eller nervösa ögon i bruna, gröna, gråa och blåa nyanser, som återspeglar barn med 
olika bakgrunder och erfarenheter, ställer vi oss frågande om vi kommer att kunna 
tillgodose alla dessa barn vars framtid till viss del nu ligger i våra händer. Hur uppnår vi 
det faktum att vi ska anpassa vår framtida undervisning så till vida att vi ska ta hänsyn 
till alla elevers olikheter?  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

 

1. Hur uppfattar du begreppet en likvärdig utbildning? 

 

 

2. Hur uppfattar du de hinder som kan tänkas finnas med att 
uppnå en likvärdig utbildning? 

 

 

3. Kan du se några andra hinder (ej självupplevda) och hur 
uppfattar du dessa? 
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BILAGA 2: KATEGORISERING 

 

Vilka hinder uppfattar tre pedagoger kan finnas med att uppnå en likvärdig 

utbildning? 

Kursiv stil= pedagogers uppfattningar om de hinder som kan finnas med att uppnå en 
likvärdig utbildning.  

Punkt inom parantes= anger pausering; punkt/sekund 

 
1. Olika förutsättningar 

•••• Ja, åh ja. Och det skiljer sig markant vilken skola dom kommer ifrån har 
jag märkt (…) åh jag förkunskaperna, asså det kan ju vara både elevernas 
kunskapsmässiga förkunskaper, men det är ju också förkunskaper i läxor. 
Och då blir det ju inte likvärdigt i den meningen. 

 
•••• De är ju så skilda förutsättningar bara rent sociala förutsättningar och 

kunskapsmässiga förutsättningar. 
 

•••• Tyvärr får ju inte dom utvecklas i den grad dom är värda att göra. Så att 
det är ju det (..) det känns lite som det blivit en skola för medel eleven. 
Om man riktigt ska utvecklas i den här – den svenska skolan idag, tror 
jag att man ska vara en medelelev. Är man för duktig utvecklas man inte 
nog mycket. Är man för dålig då (..) ja, då kanske man kan hanka sig upp 
till G.  

  
•••• Det kan absolut påverka hur man lär sig i skolan. Dom har ju sina enormt 

olika förutsättningar på så många plan. Det kan ju vara socialt, hur dom 
har det hemma. 

 
•••• Utgångsledet för barnen som kommer till skolan är väldigt olika och man 

kan säga att Deras ”ryggsäckar” ser väldigt olika ut, och det kan ju bero 
på att man har olika mentala kompetenser, det kan finnas 
funktionshinder. 

 
•••• Hemförhållandena ser ju inte heller lika ut för alla barnen. Sen när dom 

kommer hit är det barn som har fått en bra start på dagen med mat och en 
bra sömn på natten och allt de där. Och så är det barn som har upplevt 
kanske motsatsen i allt. (….) Ehm, ja de är (…) kan vara ett hinder 
tycker jag.  

 
2. Olika inlärningsstilar 

•••• Och dom eh det dom kan, och de dom kan ta till sig ser ju så olika ut. 
Och hur dom tar till sig. Eh. Vissa lär ju – dom lär ju sig på så olika sätt. 

 
•••• Det är ju så svårt att tillgodose alla sätten dom skall lära sig på. Det är ju 

nästan omöjligt i den skolan vi har idag. 
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•••• Man lär ju sig på så olika sätt. Och då blir det ju så otroligt svårt att få 

en likvärdig utbildning. För man kan ju inte tillgodose alla elever. 
 

3. Organisering av undervisning 
•••• A, det blir ju jättesvårt och organisera. Det är ju jättesvårt att göra det så 

att alla ska lära sig 
 
•••• Det är ju storleken på klasserna som räknas. Man har ibland upp emot 30 

stycken och då är det jättesvårt att tillgodose allas krav. 
  

•••• Och storleken på grupperna när man sätter ihop dom- sammansättningen 
på gruppen. Det kan vara en liten grupp med individer som har det 
jättesvårt o arbeta ihop det tar ju också bort väldigt mycket. Det är 
många hinder på vägen, det är det. 

 
•••• Och sen kan det ju vara så att (…)  att man går i gamla spår. Jag tycker 

att det här passar mig och så kanske jag har väldigt mycket 
katederundervisning kanske tycker det är svårt att ta in annat. 

 
•••• Jag kan ju inte alltid ha ribban lågt, eller också får man lägga sig lite mitt 

emellan jämt och det är ju inte så bra. Det utvecklar ju kanske bara 
några då. 

 
4. Resurser 

•••• Vissa behöver mycket hjälp. Eh, men kan ju inte hinna hjälpa alla och 
det är ju en resursfråga. Man har ju inte nog med (..) stödpersonal – stöd 
av andra lärare ibland. Och det gör det jättesvårt att tillgodose alla 
elever. 

 
•••• Man har ju inte nog med (..) stödpersonal – stöd av andra lärare ibland. 

Och det gör det jättesvårt att tillgodose alla elever. Eh, speciellt dom som 
har då (…) ja, dom som har hinder och dom som har det svårt att lära sig 
– dom som är rätt svaga så har man ju svårt att tillgodose deras behov.  

 
•••• Det är ju hinder med resurserna. Man har ju liksom inte dom resurserna 

som krävs för att kunna ge alla en likvärdig utbildning. 
 

•••• Skolledningen kan ibland också kanske vara ett hinder. Då kan det ofta 
vara att man inte har ekonomi. 

 
•••• När man ska sätta in resurser så finns det inte så mycket specialresurser 

att sätta in och så finns det kanske inte folk att få tag på. Men oftast finns 
det ju inte pengar så man kan anställa folk. Det kanske inte heller alltså 
finns lokaler där man kan hålla till. Man måste hitta en bra lokal som 
man kan bedriva en undervisning och inte bli störd i eller flytta runt. 
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•••• Ja, det kan vara ett hinder, och sen. Ja, det här med personaltäthet. Så 
man borde liksom vara fler vuxna så man kunde göra fler tillfälliga 
nivågrupperingar inom gruppen.  

 
•••• Personaltätheten har minskat även om man räknar ut det så man precis så 

många personal som behövs för det antalet barn - ni vet det är uträknat 
på alla nivåer. Men man ser ju i praktiken att det är så tätt så tätt så att är 
nån borta då faller ju liksom. 

 
•••• Det finns ju å andra sidan inte mycket resurser. Man får ju verkligen dela 

på det där. 
 
•••• Framförallt e det nog att man ofta är själv i en klass. Det är så stora 

skillnader på nivåerna så att vissa barn är självgående och vissa barn 
kräver mycket hjälp. 

 
•••• Då kan man ju fungera i den klassen och en specialpedagog kan vara 

med klassen ganska mycket, så det är ganska mycket ekonomin som styr 
också tyvärr. 

 
5. Styrdokumentens utformning 

•••• Men det står ju i våra styrdokument, men det diskuteras inte speciellt 
mycket. Så därför är det jättesvårt och veta vad andra tycker. Och det kan 
ju absolut vara ett hinder att, att man ja anser - asså eller att man har 
olika tolkning på begreppet. 

 
•••• Och ett annat hinder ju att vi har ju liksom väldigt luddiga styrdokument. 

Det är ju bra egentligen, men i sin tur ser det lite olika ut då.  
 

•••• Jag tycker att dom här nationella målen som finns.. det är lite konstigt 
man ska - man är väldigt olika när man kommer och det är egentligen 
hela skoltiden, men ändå när man kommer till årskurs fem då ska man ha 
utvecklats lika fort och nått samma gräns. 

 
6. Elevens förväntningar 

•••• Olika syn på ämnen, ja va man har, eh.. vad man har för förväntningar på 
ämnet kan också spela in. Eh, vad dom anser att dom ska lära sig om det 
här, då spelar deras förväntningar in. 

 
7. Klassrumsklimatet 

•••• Vissa klasser är det ju så studiemotiverade å så är det ju andra klasser där 
det sprids en lättja i undervisningen. Då tappar man.. då blir det ju 
väldigt.. ser det väldigt olika ut mellan klasserna när det gäller likvärdig 
utbildning. Det är inte bara likvärdig utbildning inom klassen utan det är 
ju mellan klasserna också. Det kan ju vara vilken kultur man har i den 
klassen. Om man är väldigt studiemotiverad så smittar det ju av sig på 
klasskompisar och tvärtom. 
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8. Olika synsätt pedagoger emellan  
•••• Hur olika lärare undervisar och vad man tar upp då blir det ju inte heller 

likvärdig utbildning mellan klasser och mellan skolor och så. 
 
•••• Vad man anser viktigt på skolan och vad man anser som lärare. Så då 

blir det inte likvärdig utbildning där. 
 

9. Brist på kompetens 
• Läraren som har gruppen kan vara väldigt stressad - då blir det ingen bra 

utbildning. Det kan också vara så att man inte är utbildad för den 
gruppen man har. Kan vara utbildad men inte har den specifika 
kompetensen som behövs. 

 
• Ens egen kompetens då som inte är tillräcklig. De kanske inte har fått 

den fortbildning de velat ha eller kanske har tackat nej till den också. 
 

10. Olika hemförhållanden/bakgrunder 
• Sen kan ju också föräldrar(..)vara ett hinder för barnens utveckling och 

kanske inte ser- eller vill inte se vad barnen egentligen behöver. 
 

• Och det ser man barn som får hjälp hemma- dom går fortare framåt och 
kanske låg på samma nivå från början. Där har dom ju väldigt olika 
möjligheter, det måste vara realist i och inse. 

 
• Det finns fortfarande den här stämpeln kvar tycker jag och den finns 

även bland föräldrar och jag har upplevt att när man har föreslagit att din 
son eller dotter skulle behöva lite extra träning hos en speciallärare, men 
nej nej vi försöker själva hemma 

 
• Man ska vara normal och helst lite bättre och det har vi sett exemplet på 

då föräldrar har vägrat att inse att barnet inte är moget att börja. 
 

•••• Eh, det kan ju vara uppfostran och det kan vara(…)ja, hur dom får för.. 
vad dom får för. Eh (..) Ja just det, vad dom får med sig hemifrån 
exempelvis. Vilken kultur dom kommer ifrån, det är så mycket som kan 
spela in och va dom tycker är viktigt att lära sig liksom. 

 
•••• Ja, jo det e ju att man märker att föräldrar lägger allt ansvar på barnen. 

Dom ska göra läxorna ta med sig läxorna. Och föräldrar läser inte ens 
veckobrev och då är inte konstigt då att barnen glömmer när inte ens 
föräldrarna anstränger sig. 

 
•••• Ja, men det är ju också (..) det här med föräldrarnas bakgrund. Många 

föräldrar kan ju inte läsa och kan inte hjälpa sina barn. 
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11. Tid 
• Det finns ingen tid tycker jag numera. Och det tycker jag är ett hinder för 

att barnen ska utvecklas fortare så man får lita väldigt mycket till 
föräldrar att dom hinner träna dom hemma. 

 
• Det skämmande är att de flesta barn har fått för lite träning på läsning i 

inledningsskedet att där måste man verkligen försöka individualisera och 
då ska man göra mycket saker med vissa barn och då kan jag känna att 
man får, det hinner man inte. 

 
• Om man är själv i en klass med tjugotvå stycken då blir det svårt att 

hinna med alla. 
 

12. Samhällssyn 
• Det är det här att vi ska försöka likrikta alla. Det är liksom, men ibland 

får man faktiskt. Det går ut över individen ibland att man värderar olika 
saker mer än andra. Det är vår samhällssyn. 

 
13. Läromedel 

• Dom barnen i Rinkeby eller dom här förorterna många invandrare dom 
har ju inte språket – dom klarar ju inte av dom här svenska 
läroböckerna. 

 
14. Inkludering 

• Och det är ju svårt om man har – även om man önskar att en dyslektiker 
kan fungera i en normalstor klass så fungerar det inte ändå. Dom behöver 
så mycket extra hjälp. 

 
• Att dom inte ska behöva byta till en specialklass. I för sig känner jag att 

de är bra för jag kan också känna att barn är så elaka ibland- eller vissa 
barn. 

 
15. Skolors olika förutsättningar 

• Det finns ju rika skolor och fattiga skolor (skratt) så att det e ju rika 
skolorna, eller som där dom har ekonomi som fungerar. Dom kan köpa 
in allt som behövs. Dom kanske har mer, mer tillgång till 
specialpedagoger som kan jobba med barnen och då kanske dom inte 
behöver byta skola. 

 
• Vissa skolor har det jätte bra med såna här DAISY-böcker och ja allt sånt 

där. Ja. Vad man sätter pengarna i. Eller vad man prioriterar. 
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BILAGA 3: ANALYS 

 

Vilka hinder 
pedagoger 
uppfattar kan 
tänkas finnas 
med att uppnå 
en likvärdig 
utbildning. 

Resurser Elevers olika 
förutsättningar 

Skolans 
uppbyggnad och 
styrning 

Pedagogens 
arbetssituation 

Lärare A  *att tillgodose 
alla elever 
* hinna hjälpa 
alla 
*ge alla en 
likvärdig 
utbildning 
 
 
 

 

* kunskapsmässiga 
förkunskaper 
* enormt olika 
* socialt 
* hur dom har det 
hemma. 
* dom lär ju sig på så 
olika sätt. 
* ju inte tillgodose alla 
elever. 
* nationella målen 
* förväntningar 
* kultur man har i den 
klassen 
*uppfostran 
*klassklimat 
 
 

* vara en medelelev 
* omöjligt i den skolan 
vi har idag. 
* luddiga styrdokument 
* olika tolkning 
* olika ut mellan 
klasserna 
* olika lärare 
undervisar 
* anser viktigt på 
skolan 
* anser som lärare 
 

* tillgodose alla 
sätten 
* inte hinna hjälpa 
alla 
* resursfråga 
* att tillgodose 
alla elever 
*storleken på 
klasserna 
* svårt och 
organisera 
*tar upp i mina 
ämnen 
 

Lärare B *personaltäthet. 
* inte pengar så 
man kan anställa 
folk 
* lokaler 
*dela på 
(resurserna) 
*själv i en klass 

* ”ryggsäckar” ser 
väldigt olika   
* olika mentala 
kompetenser 
* funktionshinder 
* Hemförhållandena 
* föräldrar 
* olika möjligheter 
* inte är moget 
* uppfostran 
* kultur 
*olika inlärningstakt 
 

 

* ekonomi  
* nationella målen 
* försöka likrikta alla 
* samhällssyn 
*anmäla vissa saker. 
*antal barn 
 

* att alla ska lära 
sig 
* storleken på 
klasserna 
* tillgodose allas 
krav 
*sammansättninge
n på gruppen. 
*många hinder på 
vägen 
* inte hinna hjälpa 
alla 
* själv i en klass 
* ingen tid 
* hinner man inte 
* värderar olika 
saker 
*går i gamla spår 
* inte är utbildad 
för den gruppen 
* inte är tillräcklig 
*föräldrarna 
*nya styrdokument 
 

Lärare C *läroböckerna. 
* vad man 
prioriterar 

* föräldrar 
* föräldrarnas bakgrund 
* språket 
*diagnos 
*så stora skillnader på 
nivåerna 

* ekonomin 
* pengarna 
* ingen struktur 

* hinna med 
* mycket extra 
hjälp. 
*många barn 
* föräldrar 
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BILAGA 4: INFORMATIONSBREV  

 

Hej 

 

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm, som nu är i slutskedet på vår utbildning. 

Vår utbildning inriktar sig till grundskolans tidigare år, och denna termin skriver vi nu vårt 

examensarbete. I detta arbete har vi valt att undersöka likvärdighetsarbetet på skolor, där 

pedagogers uppfattningar kring de hinder som kan finnas med att uppnå en skola för alla är 

utgångspunkten. I denna undersökning har vi en önskan om att få intervjua pedagoger om 

deras uppfattningar inom detta område, därav önskar vi få intervjua pedagoger på Er skola. 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas, dock kommer intervjupersonerna i vår undersökning att 

vara anonyma. Den information som delges under intervjuerna kommer endast att brukas 

inom vår undersökning och dess syfte.  

 

 

 

Med förhoppningar om ett fint samarbete  

Josefin Millås & Sofia Dyverfors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni frågor kontakta oss gärna! 

Ni kan nå oss på: 

Tlf:  
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 
 


