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1. Inledning 

Likvärdigheten har i olika sammanhang omnämnts som en av bristerna i svensk skola. I den 

internationella PISA studien från 2015 framkom att betydelsen av elevernas sociala bakgrund 

kopplat till resultaten enbart har ökat. Unicef (2018) publicerade förra året en rapport om 

ojämlikheten i länder i EU och OECD som har goda ekonomiska förutsättningar. Sverige 

placerar sig långt ner på listan vilket även visar på att landets ekonomi inte garanterar hög 

likvärdighet. Rapporten visar även att skillnaderna ökar ju äldre eleverna blir. Den faktor som 

påverkar resultaten allra mest är föräldrarnas utbildningsnivå men även skillnader mellan 

skolor och migrationen har påverkat Sveriges resultat. Regeringen har identifierat 

likvärdigheten som ett av de största problemen inom svensk skola och den måste stärkas 

(SOU 2017:35). Skolverket (2015) ser förutom föräldrarnas utbildningsnivå även deras 

inkomst som en faktor bakom skolsegregationen. De problem som går att koppla till 

segregationen är att skillnaderna mellan skolornas socioekonomiska elevsammansättning har 

ökat detta har lett till att resultatskillnaderna successivt har ökat. 

Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och LO har tillsammans arbetat med en rapport om 

likvärdigheten. Pedagogiska magasinet (2015) publicerade statistik från denna som även 

bekräftade att föräldrarnas utbildning har störst påverkan på en elevs meritvärden. År 1998 

var skillnaden 25 meritpoäng mellan elever med åtminstone en högutbildad förälder och 

elever vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. År 2015 var skillnaden 46 poäng och om 

föräldrarna saknar gymnasieutbildningen är skillnaden 77 poäng. Denna rapport tydliggör 

även skillnaden mellan skolors elevsammansättning, exempelvis har 85% av de fristående 

skolorna inga nyinvandrade elever medan siffran för kommunala skolor är 38%. På fristående 

skolor har 65% högutbildade föräldrar, på kommunala skolor är det 25%. Vetenskapsrådet 

(2015) varnar för att en skola som inte är likvärdig riskerar att förstärka samt reproducera den 

sociala ojämlikheten och segregationen. 

I skolans styrdokument framgår att alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning. Med andra 

ord är det formulerat som ett krav. Likvärdighetsbegreppet förklaras närmare i bakgrunden 

utifrån styrdokument och forskning. När kravet ska omsättas i praktiken i skolorna är det 

rektorerna som spelar en väsentlig roll. Denna kvalitativa intervjustudie som du har framför 

dig ämnar ta reda på hur rektorer på ett organisationsteoretiskt sätt arbetar för att uppnå målet 

likvärdighet och därmed kunna garantera alla elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Frågan 
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om hur man uppnår likvärdighet innefattar även förståelsen för vilka faktorer som påverkar 

likvärdigheten och därmed vilka strategier som är bäst lämpade att använda. Hoy och Miskels 

organisationsteori används genomgående som ett verktyg för att tematisera samt analysera hur 

rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån de olika delarna i modellen dvs. struktur, kultur, 

individ, politik, förutsättningar och resultat. Modellen förklaras mer ingående i teoriavsnittet. 

Hur organiseras och styrs gymnasieskolor för att möjliggöra en god och likvärdig utbildning 

för alla elever är frågan. Det kommer troligtvis gå att upptäcka skillnader i förutsättningar för 

de olika skolorna t.ex. i elevsammansättningen, personalen eller omgivningen och på grund av 

dessa är det troligt att varje skola har olika tillvägagångssätt för att uppnå en likvärdig 

utbildning. Forskningen tyder på att vilka elevens föräldrar är och var hen är född, både inom 

Sverige och utanför, påverkar elevens möjligheter i livet. Det går att se att elever på vissa 

skolor får bättre betyg än elever på andra skolor och att dessa skillnader mellan skolorna ökar 

(Jarl, Blossing och Andersson, 2017).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte: 

Syftet är att undersöka likvärdigheten på samhällsvetenskapliga program på gymnasieskolor 

utifrån ett rektorsperspektiv.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever rektorerna likvärdigheten på skolan? 

2. Vilka strategier använder sig rektorerna av för att uppnå likvärdighet? 

3. Hur upplever rektorerna arbetet med att uppnå likvärdighet? 
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2. Bakgrund 
 

För att få en klarare bild om vilka omständigheter och den skolpolitik som skolor måste 

förhålla sig till kommer bakgrunden innefatta ett avsnitt om skolans styrning. Eftersom 

rektorer intervjuas i denna studie fördjupar vi oss även nedan i rektorns uppdra och vad 

forskning säger om rektorernas roll i skolan. Vidare behandlas definitionen av en 

framgångsrik skola och vad forskningen kommer fram till om likvärdighet i skolan. 

 

2.1 Skolans styrning 

Skolans styrningsmodell är komplex. Den baseras på mål- och resultatstyrning dvs. 

statsmakterna definierar mål som skolan ska uppfylla och arbeta mot men det är kommunerna 

och skolorna som, speciellt efter decentraliseringen, själva ska organisera arbetet. 

Skolinspektionen är den myndighet som har störst ansvar att kontrollera att skolorna arbetar 

mot målen och det finns nästintill inget som säger att staten ska förse skolorna eller 

kommunerna med resurser (Jarl & Pierre, 2018).  

Politiken har en viktig och självklar roll i styrningen, de mål och riktlinjer som ges skolorna 

utgår från politiken. Den andra dimensionen i styrningen är professionen. Den baseras på 

professionella normer, mål och värderingar exempelvis vilka är de bäst lämpade 

förhållningssätten i etiska frågor. Lärare förväntas tillägna sig dessa kunskaper och 

värderingar under lärarutbildningen men även i arbetet genom reproducering från 

yrkesorganisationer samt från kolleger. Decentraliseringen på 90-talet har komplicerat och 

förändrat styrningen. Utöver överföringen av organisationen från stat till kommun tas även 

politik och profession på lokal nivå i beaktande. Det här medför naturligtvis att skillnaderna i 

organisationen av skolor mellan kommunerna i Sverige har ökat eftersom politiken kommuner 

emellan skiljes åt i många avseenden. Det har nämligen blivit fler aktörer som påverkar 

styrningen samt fler steg i organisationsprocessen. Det är osäkert hur mycket likvärdigheten 

har påverkats av denna skiftning (Jarl & Pierre, 2018).  

Även om det i debatter ofta framkommer att decentraliseringen och friskolornas införande har 

orsakar ”skolkrisen”, har ledande skolpolitiker samt byråkrater länge ansett att 

implementeringen av centrala mål om likvärdigheten är möjlig trots decentraliseringen. 

Kraven på friskolor och marknadslösningar i välfärden uppdagades på 80-talet. Dessa var 
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svåra att kombinera med en statlig skola och en tanke om att staten inte bör detaljstyra skolan 

fick allt större fäste. Denna tanke i kombination med statens budgetunderskott samt mer 

heterogena och komplexa samhällen som gav kommunerna ökad betydelse har varit drivande 

anledningar bakom decentraliseringen (Jarl & Pierre, 2018). 

Skolans organisering påverkas självklart av de reformer och förändringar som politiker inför. 

Vissa reformer bemöts initialt med motstånd, exempel på sådana är betygsättning i lägre 

åldrar och ökad inspektion av skolorna. Politikernas fokusering på betygs- och meritnivåer på 

senare tid har inneburit en önskan om förbättrade prestationer och resultat hos eleverna, 

ansvaret läggs ofta på rektorerna (Höög & Johansson, 2014). 

 

2.2 Rektorns roll i skolan 

I nuläget omnämns rektor över 150 gånger i skollagen, det kan tyda på att de har stor 

betydelse för utformningen av skolan. I den kontext som de nämns handlar det främst om 

vilket ansvar och vilka uppgifter de har. I kapitel 2 i skollagen (2010:800) 9§ står det att 

arbetet vid varje “skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka 

för att utbildningen utvecklas”. Vidare i 10§ beskrivs fler av rektorns uppgifter, hen “beslutar 

om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. Vad gäller kvalitetsarbetet är det även 

rektor som ansvarar för detta. Det ska göras tillsammans med lärare, övrig personal och elever 

på skolenheten. Målet är att de nationella målen uppfylls och därför måste dessa utvärderas 

(SFS 2010:800). 

För att vara behörig som rektor måste denna ha pedagogisk insikt genom utbildning och 

erfarenhet. Om denne inte innan anställningen gått en befattningsutbildning eller 

rektorsutbildning måste denne påbörja en sådan så snart som möjligt efter anställningen (SFS 

2010:800). 

Det yttersta ansvaret för att skapa en bra och framgångsrik verksamhet läggs ofta på 

rektorerna. Men det är många aktörer som spelar in, staten, kommunen, lärarna, eleverna, 

vårdnadshavare m.fl. För att skapa en så bra skola som möjligt för alla elever krävs att dessa 

aktörer samspelar väl i varje kommun. Det är även många bestämmelser på olika nivåer som 

påverkar rektorers arbete. Och ibland uppstår konflikter mellan de olika nivåerna (Nihlfors & 

Johansson, 2013). 
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Inte sällan uppstår det en konflikt mellan kommunalpolitiskt fattade beslut och nationella mål 

och krav, det kan exempelvis handla om resursfördelning. I dessa situationer är det rektorn 

som får navigera, hen har en skyldighet att följa och förhålla sig till de kommunala besluten 

men hen besitter även ett ansvar för att skolan ska nå upp till de statligt ställda målen (Jarl & 

Pierre, 2018) 

Kultur, struktur och ledarskap är viktiga delar i arbetet som rektor, dessa bör utformas med en 

tanke om att nå framgång. Rektorn ska ta hänsyn till skolans och elevers förutsättningar men 

även skapa förutsättningar gynnsamma lärandemiljöer. För att lyckas krävs ett ledarskap som 

kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet som kan handskas med såväl entusiasm och 

motstånd. Som ledare för den egna skolan bör rektorn även forma kultur och struktur till en 

helhet (Höög & Johansson, 2014 och Nihlfors & Johansson, 2013). 

För att sammanfatta, vilka förväntningar finns på rektorer? Dels förväntas man organisera 

arbetet och visa förståelse för hur alla delar samverkar inom en organisation. Organiseringen 

kräver en öppen kommunikation mellan aktörerna på skolan och ska leda till att elevers 

lärande maximeras och utvecklas. Skolledare behöver också ha kunskaper om de lagar och 

övriga styrdokument som skolan omfattas utav. Det krävs en kunskap över hur dessa ska 

tillämpas och omvandlas till planer och målsättningar för verksamheten. Rektorn är den 

person som ska ta ansvar samtidigt som de ska företräda verksamheten, de ska informera 

elever och vårdnadshavare om arbetet i skolan. Vidare ska personalen informeras om vilka 

krav som ställs på dem. Det pedagogiska ledarskapet innebär även att förstå lärandet, rektorer 

ska se den dagliga verksamheten ur elevernas perspektiv, upplevs utbildningen som 

meningsfull och stimulerande. Slutligen är det rektorernas uppgift att skapa sig en överblick 

över vilka förutsättningar den egna skolan har och huruvida resultaten nås. Utifrån denna 

kunskap vet man hur verksamheten bör utvecklas. Detta arbete blir aldrig färdigt utan måste 

ske fortlöpande (Ekholm, 2013). 

2.3 Vad är en framgångsrik skola? 

En framgångsrik skola kan ibland vara synonymt med en effektiv skola vid studerandet av 

måluppfyllelsen. Organisationer har som ambition att maximera genom att knappa resurser 

används på bästa sätt. Skolan ska vara mål- och resultatstyrd vilket innebär att de måste arbeta 

med visioner, mål, strategier och utvärderingar och det är här det systematiska kvalitetsarbetet 

kommer in. Det innebär att skolorna ska planera, följa upp och utveckla sitt arbete och sin 
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verksamhet. Detta görs genom analyser, jämförelser, tolkning av data samt dokumentation för 

att lättare förstå vad som gör en skola framgångsrik. En dialog måste ske mellan all personal, 

elever, vårdnadshavare, alla aktörer som kan tänkas vara en del av verksamheten (Skolverket, 

2019 och Skolinspektionen, 2018). 

Höög och Johansson (2014, 12) listar förutsättningarna för en framgångsrik skola. De finns 

främst i “uppdrag, form (struktur) och idéer, tankar, förhållningssätt som personal, elever och 

föräldrar omfattar (kultur)”. Utöver strukturen och kulturen är rektorns formade ledarskap på 

skolan centralt. Det ska finnas ett samband mellan alla delar. Definitionen av en framgångsrik 

skola innefattar vilka mål denna har. Höög och Johansson (2014) delar in målen i två 

huvudindelningar, kunskapsmål och sociala mål. När det gäller kunskapsmål talas det 

vanligtvis om meritvärden, dvs det genomsnittliga betygsvärdet för en skola. Utöver detta 

finns det även fler sätt att bedöma huruvida en skola är framgångsrik. Exempelvis kan man 

kolla närmare på nationella provresultat, andel som går ut grundskolan eller gymnasiet med 

godkända betyg, betyg i ämnen, elevers förändring i sina betyg eller andel som påbörjar 

högskolestudier kontra börjar arbeta efter gymnasiet. 

De sociala målen som att uppfostra elever till harmoniska samhällsmedborgare eller 

likvärdighet är svårare att mäta och ta reda på hur skolor arbetar för att uppnå. I skollagen, 

läroplanen och styrdokumenten går det att läsa om dessa mål och för att hjälpa skolor med 

kvalitetsarbetet har skolverket tagit fram ett BRUK-material (Bedömning, Reflektion, 

Utveckling och Kvalitet). Några exempel på sociala mål är jämställdhet, respekt för 

människors olikheter, självförtroende och självkänsla, grundläggande demokratiska 

värderingar, initiativ och ansvarstagande, kritisk granskning, konfliktlösning, samarbete och 

skapande förmåga (Höög & Johansson, 2014 och Skolverket, 2019). 

Det finns även andra faktorer som påverkar en skolas möjlighet att bli framgångsrik men 

oavsett dessa har forskningen kommit fram till att alla skolor kan bli framgångsrika med rätt 

ledarskap och rätt strategier. Det finns dock studier som visar att skolor på landsbygden där 

det finns en föräldrasammansättning med lägre utbildningsnivå leder till att man strävar efter 

att eleverna blir godkända medan skolor i städer, med närhet till universitet där eleverna har 

en god socioekonomisk bakgrund, prioriterar i större grad höga meritvärden för sina elever 

(Höög & Johansson, 2014). Utöver dessa faktorer har även forskning lyft kön och etnicitet 

men fokuset flyttas alltmer från eleverna till lärarnivån och systemnivån. Det är också viktigt 
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att komma ihåg att det är svårt att mäta hur framgångsrik en skola är, allt beror på vad som 

mäts och hur (Jarl, Blossing & Andersson, 2017). 

2.4 Likvärdighetsbegreppet i styrdokumenten 

Likvärdigheten ses som ett av de viktigaste fundamenten i det svenska skolsystemet. I 

skollagens (2010:800) inledande bestämmelser formuleras att “Alla ska, beroende av 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet” (1 kap. 8§). I 9§ framkommer det att utbildningen “ska vara likvärdig inom 

varje skolform […] oavsett var i landet den anordnas”. Alla elever har alltså rätt till en 

likvärdig utbildning. 

I propositionen (2009/10:165) förtydligas begreppet likvärdighet. Det innebär inte att 

utbildningen ska utformas på samma sätt överallt i Sverige, undervisningen ska inte heller 

vara likadan för alla elever eller att alla elever ska tilldelas lika mycket resurser. Likvärdighet 

innebär att anpassa utbildningen efter varje enskilt elevs behov och förutsättningar och att 

denne har rätt till denna anpassade utbildning oavsett vilken skola den går i. Lika tillgång till 

utbildning ska gälla oavsett ekonomiska eller sociala förhållanden och samtliga 

diskrimineringsgrunder dvs. kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller 

sexuell läggning.  

Kommissionen menar att ansvaret för likvärdigheten delas av stat och huvudman men i 

praktiken är det även skolledare och lärare vilket gjordes tydligare i den nya skollagen. För att 

uppnå likvärdighet menar de att det är viktigt att villkor och skyldigheter är så lika som 

möjligt för alla skolor. Bestämmelserna i skollagen ska sätta grunden för ett likvärdigt 

skolsystem och målstyrningen tillsammans med det kommunala ansvaret för skolor måste 

tydliggöras (Prop. 2009/10:165). 

Ett närliggande begrepp är det kompensatoriska uppdraget som innebär att alla elever ska ges 

bästa förutsättningar att nå kunskapskraven och därefter även utvecklas så långt som möjligt. 

Det kompensatoriska uppdraget handlar inte enbart om kunskaper utan även om värden och 

att eleverna ska ges stöd och stimulans som gynnar utvecklingen. Det kan ta sig uttryck i att 

förhindra avhopp och frånvaro i gymnasiet (Prop. 2009/10:165 och SFS 2010:800). 

Även läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2019) lyfter en likvärdig utbildning som ett 

av gymnasieskolans uppdrag. I den redogör man för att det är de nationella målen som ska 
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fungera som normer för likvärdighet. Deras definition av likvärdighet är även att utbildningen 

ska anpassas efter elevers förutsättningar, behov och kunskapsnivå men att undervisningen 

inte ska vara densamma överallt liksom resurserna inte ska fördelas lika. Skolverket lyfter 

också skolans ansvar för elever med funktionsnedsättning samt främjandet av kvinnors och 

mäns lika möjligheter och att elevernas intressen kan utvecklas utan förutfattade meningar 

och fördomar runt manligt och kvinnligt. 

2.4.2 Likvärdighetsbegreppet i forskning 

I forskningen talar man om likvärdighet i samband med resultat, betygssättning och 

måluppfyllelse. Historiskt sett var det först under 60-talet som en tanke om likvärdig 

utbildning växte fram. Innan dess hade det enbart talats om en jämlik utbildning som innebar 

geografisk tillgänglighet och höjd utbildningsnivå bortsett från social bakgrund. Det är sedan 

början av 90-talet som definitionen av likvärdighet styrdokumenten som nämndes i avsnittet 

ovan växt fram (Enkvist et al. 2017).  

Enkvist et al. (2017) resonerar kring likvärdigheten som ett mål. Om en utbildning ska anses 

likvärdig är det utbildningens kvalitet och måluppfyllelse som har betydelse. Likvärdigheten 

kan vara ett mål i sig men den ställs i relation till utbildningens övriga mål. I skollagen står 

det att alla skolformer har krav på likvärdighet dvs. även de utbildningar som inte har betyg 

och kunskapskrav. Det innebär att det är mer än elevernas måluppfyllelse kopplat till 

kunskapskraven som krävs för att likvärdighet ska uppnås. Det är svårt att säga exakt vad som 

krävs, kanske är det så att alla skolans uppdrag och krav har betydelse för likvärdigheten men 

hur vet man då när den är uppnådd? Och vissa av skolans mål går ej att mäta. En definition av 

likvärdighet är att utbildningen ska vara “lika mycket värd som” frågan är då, som vad? Detta 

visar på att begreppet är komplext och väcker en mängd frågor som; om utbildningen ska vara 

likvärdig måste alla eleverna nå målen? Räcker det med en låg grad måluppfyllelse i samtliga 

skolor? 

Det finns ett allmänt stöd bland folket att skolan ska vara likvärdig, det är svårt att finna 

argument för att skolan inte ska skapa de bästa förutsättningarna för samtliga elever och att 

utbildningen ska vara av hög kvalité. Men ur ett rättsligt perspektiv hur ska en sådan vision 

regleras. Författarna ifrågasätter huruvida det är lämpligt att i skollagen slå fast att 

utbildningen ska (inte bör eller får) vara likvärdig utan att man klarlägger vad det innebär. Det 

är alltså en skyldighet men ibland benämns likvärdigheten som ett mål. Problemet med 
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oklarheter kopplade till bestämmelsen är att den riskerar minskad effekt och betydelse 

(Enkvist et al. 2017). 

Det finns också en pågående debatt gällande i fall fristående skolor påverkar likvärdigheten 

negativt. Johan Höök (2017) menar att införandet av koncernskolor och att antalet ökat 

behöver nödvändigtvis inte vara problematiskt i avseende av likvärdigheten. Däremot om det 

fria skolvalet medför en segregation där elever med en viss socioekonomisk och social 

bakgrund söker sig till vissa skolor riskerar likvärdigheten att försämras. Om elever med goda 

skolresultat går på vissa skolor medan elever med svagare skolresultat går på andra skolor 

försvåras skolornas genomförbarhet av det kompensatoriska uppdraget. Det finns ett dilemma 

och det är att vinstdrivande skolor gynnas av att locka till sig elever med större möjlighet att 

uppnå målen som ofta hänger samman med god socioekonomisk bakgrund. Incitamentet är att 

man inte behöver lägga lika mycket resurser på stödåtgärder och då kan klasserna vara större 

utan att resultaten påverkas 

Bergström och Millares (2013) utvecklar en tankegång kring likvärdighetsbegreppet där de 

skiljer på tre nivåer, en partipolitisk nivå, en central myndighetsnivå och en organisationsnivå. 

På den partipolitiska nivån har det gjorts jämförelser mellan socialdemokraternas och 

moderaternas förhållningssätt till begreppet. Inom socialdemokratin går det att säga att två 

tolkningar existerar, dels den som liknar jämlikhetskonceptet som förespråkar det 

gemensamma och försök till att minska skillnader i bakgrundsfaktorer. Den andra synen 

närmar sig moderaternas position det vill säga att likvärdighet ska anses som lika 

produktionsvillkor. Men socialdemokraterna ser skolan som ett verktyg att jämna ut sociala 

skillnader. Moderaterna förespråkar i sin tur individuella val efter preferenser. För att övergå 

till den centrala myndighetsnivån är det skolverket som analyserats, författarna menar att 

skolverket är nästintill konservativa i sitt synsätt, de har varit konsekventa i sin linje om 

jämlikhet kopplat till lika resurser som stämmer överens med socialdemokraterna. 

Likvärdigheten kännetecknas av bakgrundsjämlikhet och problemen anses vara 

kontextbundna.  

För att undersöka förutsättningarna för en likvärdig utbildning på organisationsnivå, dvs. i 

skolorna är det viktigt att ta reda på hur de som formulerar målen alltså rektorerna definierar 

likvärdighet. Eftersom likvärdighet är ett komplext begrepp och på grund av att det råder en 

ambivalens på central nivå kring det kommer detta att påverka hur rektorerna omsätter 

målsättningarna i praktiken (Bergström & Millares, 2013). 
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3. Tidigare forskning 
 

Likvärdighetsforskning är ett ganska nytt område, det finns en tydlig kunskapslucka när det 

kommer till specifikt likvärdighet på gymnasienivå. Den forskning som finns kring 

likvärdighet berör i första hand grundskola, betyg, friskolor och det fria skolvalet. Utmaningar 

som rör likvärdighet på gymnasiet är därmed ett outforskat område. I detta avsnitt lyfts 

forskning som på olika sätt berör likvärdigheten i skolor idag. Avsnittet syftar till att 

presentera studier där olika aktörer har fått komma till tals gällande likvärdighet men även 

vilka åtgärder som presenteras från forskningen för att öka likvärdigheten. Som tidigare 

nämndes finns inte jättemycket forskning om likvärdighet på gymnasiet men tanken är att 

forskningen som finns inom grundskola kan fungera i viss utsträckning. Forskningen om 

likvärdighet i en skola sedd som organisation är inte heller särskilt omfattande. Jonas Höög 

(2014b) har gjort en studie av 599 avhandlingar som disputerats under åren 2000–2010 i 

utbildningsvetenskap och majoriteten av dem har sitt huvudsakliga fokus på undervisning och 

lärande. Det är svårt att få träffar på skola och organisation vid sökningar i olika databaser 

vilket försvårar för de som arbetar med organiseringen av skolan att hitta stöd i forskningen. 

Även om avhandlingarna på ett eller annat sätt behandlar olika aspekter av skolan som 

organisation saknar de ofta nyckelord för att kunna bli integrerade i forskningen om skolans 

organisation. Däremot finns det en del forskning om framgångsrika skolor vilket för denna 

studie blir relevant i och med att likvärdighet ofta är en aspekt som måste uppfyllas för att 

skolan ska kunna betraktas som framgångsrik.         

3.1 Organisera mot skolframgång och likvärdighet 

Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson (2017) har gjort en undersökning om 

skolframgång. De menar att vissa skolor är mer framgångsrika än andra. De har intervjuat 

lärare och rektorer om organiseringen av skolan kopplat till en likvärdig skola. Studien är 

gjord på grundskolenivå och man har utifrån befintlig statistik om skolor i Sverige valt fyra 

skolor med positiv resultatutveckling respektive fyra skolor med negativ resultatutveckling. I 

båda kategorierna återfinns två skolor som räknas som storstadsskolor och två skolor i 

glesbygden. Med undersökningen ville forskarna få fram skillnaderna i skolornas arbetssätt.  

Resultaten från deras forskning visar att skolor kan bli framgångsrika oavsett 

elevsammansättning men rätt organisation krävs. I de framgångsrika skolorna låg eleverna, 

deras behov och hur det går för dem i skolan i fokus. Stabilitet och sammanhang var 
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framträdande ledord. De icke-framgångsrika skolorna karakteriseras av föränderlighet, 

exempelvis skedde byte av rektor ofta till och med ett flertal gånger under studiens gång. Men 

även kommunala förändringar i organisationen var vanliga. Vidare var målen inte lika 

resultatfokuserade som i de framgångsrika skolorna och det fanns mindre utbyte av erfarenhet 

lärarna emellan, lärararbetet var individuellt eller självgrupperat. Ytterligare en viktig faktor 

var att de framgångsrika skolorna hade tydliga gemensamma värderingar på skolan.  

På de mindre framgångsrika skolorna kunde författarna se en problematik där personalen 

lägger skulden på elevernas bakgrund, helt utanför skolan och personalen 

påverkningsmöjligheter, och att det är deras förklaringen till de dåliga resultaten. Även om 

elevernas socioekonomiska bakgrund är en av orsakerna till skillnader skolor emellan är det 

fullt möjligt att skapa en god utbildning för eleverna med rätt strategier. Forskarna poängterar 

att i dessa arbetssätt spelar lärares och rektorers professionalism en viktig roll. 

Inom politiken gör försök att bemästra problematiken kring likvärdighet genom inspektioner, 

utvärderingar och nationella mål men på de framgångsrika skolorna finns en identitet, miljö 

och kultur som är eftersträvansvärd. Arbetssätten som förespråkas ska utgå från tydliga 

värderingar, gemenskap och utbyte. Dessa strategier bör utformas med en långvarighet i 

åtanke och på så sätt förväntas nya lärare även följa dessa vilket ger stabilitet, ständiga 

förändringar gör inget gott (Jarl, Blossing & Andersson, 2017). 

3.2 Framgångsrika skolor 

Höög och Johansson (2014 och 2015) tillsammans med forskarkolleger redogör i två böcker 

för ett projekt innefattande 24 skolor i tolv kommuner, två skolor från varje kommun. 

Skolornas meritvärde för årskurs 9 skulle skilja sig åt men elevernas sociala sammansättning 

skulle vara så lik som möjligt. Under studiens gång kompletterade man med att följa upp 

meritvärden samt inkludera andel elever som nått målen. Studien var omfattande, det gjordes 

enkäter och intervjuer av politiker, skolchefer, rektorer, lärare och elever. Den byggde även på 

officiella dokument och observationer från besök i skolorna.  

Utgångspunkten i projektet var rektorernas ledning och styrning i de framgångsrika respektive 

de mindre framgångsrika skolorna. Viktigt för studien var även att kunna göra jämförelser 

mellan skolorna därutav gjordes en indelning av framgångsrika skolor som uppnådde både 

kunskapsmål och sociala mål och mindre framgångsrika skolorna som uppnådde ingendera. 

De skiljde även på skolorna som inriktade sig mer på antingen sociala mål eller kunskapsmål. 
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Forskarna ville ta reda på om de framgångsrika skolorna uppfyllde styrdokumentens mål och 

om så var fallet, hur nådde man målen. De strävade även efter att upptäcka skillnader mellan 

skolornas arbetssätt och de förutsatte att skolor som uppfyllde både kunskapsmålen och de 

sociala målen hade bäst ledarskap medan de mindre framgångsrika skolorna antogs uppvisa 

brister i sin organisation.  

En av studiens slutsatser är att de rektorer som besitter större kunskaper om skolan som 

organisation tros lättare kunna skapa balans mellan samspelet i strukturen och individualitet i 

tänkandet vilket även gynnar utvecklingen av lärandet hos eleverna. Studien visade att många 

lärare ser sig själva som individer i en profession snarare än medlemmar i en organisation. 

Höög (2014a) menar att struktur och kultur är en viktig del i skolors framgång och att 

rektorerna är betydelsefulla för skolors funktion i form av en organisation. Han har försökt 

förstå hur rektorer skapar en balans mellan strukturutformningen och den kultur med 

värderingar och normer som styr individernas beteende och tankesätt inom organisationen. 

Det har framkommit att flertalet rektorer visar svårigheter i att föra en diskussion kring denna 

utmaning, de har problem att ge exempel på erfarenheter och vilka strategier de använder. De 

rektorer som leder de mest framgångsrika skolorna har dock större insikt gällande frågor om 

kultur och struktur. De har även jobbat längre som rektorer och lyckas i många fall förena 

struktur och kultur. 

Monika Törnsén och Helene Ärlestig (2014) skriver i ett annat kapitel om det pedagogiska 

ledarskapets betydelse för skolframgång. Det består av tre dimensioner, rektor bör skapa de 

bästa förutsättningarna för lärande och undervisning, leda detta arbete samt koppla samman 

lärandet och undervisningen med verksamhetens mål och resultat. Samarbetet mellan alla 

aktörer i skolan måste funka för att mål- resultat- och processtyrningen ska fungera i 

praktiken. Genomförandet av rektorns uppdrag kan se olika ut från skola till skola eftersom 

det måste anpassas till förutsättningar, aktörer, rektors styrkor samt verksamhetens styrkor 

och utvecklingsbehov. Törnsén (2014) menar att om man ser på rektorns uppdrag att utveckla 

verksamheten krävs utöver det pedagogiska ledarskapet ett förändringsledarskap. Rektorer 

behöver omvandla de nationella målen till mer detaljrika mål för den egna verksamheten och 

ha kunskap om vilka förändringar som krävs för utvecklandet av den. Ärlestig (2014) spinner 

vidare på ämnet ledarskap och styrning och beslutsfattandet är en viktig del i det. Hon menar 

att det inom svensk skola går att finna tendenser av konflikträdsla hos många rektorer. Detta 

kan leda till en otydlighet kring beslutsprocesser och att rektorns roll i beslutsfattandet har en 
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benägenhet att osynliggöras om kulturen på skolan består av lyhördhet och samspel. Men det 

behöver inte alltid vara negativt att lyssna på personalen, speciellt gynnas kortsiktiga 

utvecklingsarbeten och problemlösningar av det. Ärlestig har även funnit att det saknas 

konkreta och tydliga rutiner och beskrivningar av beslutsprocesser ute i skolorna.  

3.3 Nationella mål för ökad likvärdighet 

Det har under de senaste åren gjorts en statlig utredning (SOU 2017:35) som haft i uppdrag att 

ta fram nationella mål för att höja kunskapsresultat, höja kvalitén i undervisningen och öka 

likvärdigheten. Utredningskommissionen lämnar förslag på strategier som ska öka 

likvärdigheten, dessa är utspridda i spektret mellan central och lokal nivå. Utredningen 

kommer fram till att det behövs ett stärkt huvudmannaskap som ska få statlig vägledning och 

stöd från statliga skolmyndigheter därför behövs en skolmyndighet även på regional nivå. 

Genom att öka detta samarbete kommer även tillsynen förbättras, det systematiska 

kvalitetsarbetet blir viktigare samt skillnader huvudmän emellan minskas. En annan åtgärd är 

kompetensutveckling av skolledare och personal. Lärarutbildningen måste stärkas genom 

vetenskaplig grund, metodik och genom att binda samman teori och praktik. Skolforskningen 

måste stärkas och utökas och lärare och skolledares professionella utveckling måste 

möjliggöras.  

Kommissionen vill se att det pedagogiska ledarskapet prioriteras, rektorer ska finnas som stöd 

för lärarna. De administrativa uppgifterna bör minskas för lärare så att mer fokus kan läggas 

på undervisning, en lösning är att anställa assistenter. Likvärdigheten gynnas av att lärare och 

skolledare är behöriga därför krävs det ökade insatser för att säkra tillgången av behörig 

personal det innebär också en stärkt elevhälsa som är mer tillgänglig. Eleverna behöver få den 

stimulans och det stöd som de har behov av. 

Utredningen förespråkar även att det nationella dvs. statliga ansvaret för skolan ökar. Speciellt 

gällande finansiering. För ökad likvärdighet behöver staten ta mer hänsyn till socioekonomisk 

bakgrund i elevsammansättningen på olika skolor när resurser fördelas, det skulle innebära en 

mer behovsinriktad resursfördelning. Vidare identifieras brister i det fria skolvalet. Det 

föreslås ett aktivt skolval, kommunala huvudmän ska placera barn och elever i förskoleklass 

och grundskola utifrån vårdnadshavares ansökningar. De menar att minskad segregation 

utjämnar skolors förutsättningar och på så sätt ökar likvärdigheten.  
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3.4 Rektorer och likvärdighet 

Bergström och Millares (2013) identifierade en ambivalens kring likvärdighetsbegreppet som 

vi kunde läsa om i bakgrunden. De menar att denna ambivalens påverkar vad rektorer kan 

göra och i själva verket gör. Den kan även leda till en osäkerhet kring begreppet och därmed 

utmynna i en handlingsförlamning kopplat till skolans styrning. Men ambivalensen behöver 

inte innebära enbart nackdelar den kan också ge öka påverkansmöjlighet till professionella 

grupper. Bergström om Millares (2013) ville undersöka hur rektorer hanterar kravet och målet 

likvärdighet som i sig innebär hur handskas de med bristande likvärdighet? Av intresse är 

också om rektorerna förstår innebörden av likvärdighet, vilka olika tolkningar kan göras. Vill 

rektorerna jobba mot likvärdighet, eller väljs denna bort för att ge utrymme för andra insatser. 

Och slutligen vilket handlingsutrymme har rektorerna, har de förutsättningar för att jobba med 

likvärdighet. 

Det är relativt vanligt att rektorer drar slutsatsen att den sociala elevsammansättningen 

påverkar likvärdigheten men om rektorerna vet vad som kan göras åt det är en empirisk fråga. 

Rektorer anser att de har möjlighet att påverka organiseringen av klasser, arbetslag och 

grupper på skolan. Kommuners resursfördelning anses också spela roll vid arbete för 

likvärdigheten. Rektorerna anser att sitt förhållningssätt kan bidra till en viss skillnad när 

resursfördelningen görs. En del av resursfördelningen gör även rektorn själv, när det gäller 

t.ex. stödinsatser och kompetensutveckling. 

Betygssättningen anses hänga samman och ha relevans för likvärdighet. Betygssättningen har 

också setts som ett likvärdighetsproblem då lärare sätter betyg på olika grunder. Det är rimligt 

att tänka sig att rektorer kan påverka lärarna på skolan. Då gäller det att rektorn vill men även 

att hen har förståelse för vad som påverkar betygsättningen. Även kulturen på skolan kan 

påverka betygssättningen och även denna kan rektorer jobba med och utveckla.  

I det systematiska kvalitetsarbetet kan man även anta att rektorer kan märka skillnader inom 

skolor ur likvärdighetssynpunkt i olika frågor, exempelvis i hur stor utsträckning elevers 

utveckling följes upp av olika lärare, variationer i betygsättning mellan lärare osv. Rektorer 

behöver då återigen ha förståelse men även veta vad hen kan göra såsom prioritera annorlunda 

gällande resurserna eller skapa fler möjligheter för lärare att samverka. 
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4. Teori 

Figur 1.1 Organisationsmodell över skolan som socialt system. Översatt och utformad figur efter Hoy och 

Miskel (2008).  

 

Den teoretiska utgångspunkten ligger i Hoy och Miskels (2008) modell om skolan som 

organisation och ett öppet socialt system där den viktigaste delen är transformationsprocessen. 

Modellens olika delar används vid utförandet av intervjufrågorna till rektorerna samt som stöd 

för att ordna de teman som berörs under intervjuerna i resultatdelen och diskussionen.  

Det sociala i ett socialt system syftar på att människor jobbar inom verksamheten som 

samarbetar för att nå vissa mål. Dessa personer är representanter för organisationen och 

genom att studera en organisation går det att få en förståelse för dess mänskliga och sociala 

karaktär. Begreppet system som är den andra delen i definitionen av en verksamhet syftar i sin 

tur på beroendet av resurser såsom arbetskraft, kapital och råvaror. Alla organisationer är även 

beroende av omvärlden i form av exempelvis kunder och brukare, dessa har användning av de 

resultat verksamheten producerar samt betalar för de varor och tjänster som produceras 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). När det talas om skolor som organisationer är resurserna den 

kommunala budgeten och utbildad personal i form av till exempel rektorer, lärare och aktörer 

inom elevhälsan. Forskning och utbildning kan ses som råvaror. Kunderna är självklart 

eleverna och vårdnadshavarna och det som produceras är utbildningen som folket i Sverige är 

villiga att betala skatt för. 

Hoy och Miskel (2008) beskriver organisationsteori som ett hjälpmedel som tillhandahåller 

begrepp och definitioner för att lättare förstå mönster i en verksamhet. Den är användbar i 
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analyser av organisationen samt administrativ problemlösning. Som öppet system är skolan en 

formell verksamhet. Alla modellens delar måste samspela, konflikter kan uppstå mellan olika 

aktörer både i organisationens omgivning och utifrån omgivningen. En formell organisation 

måste ständigt anpassa sig för att överleva och lyckas.  

Modellen förklarar skolan som en verksamhet genom tre fält. Till vänster i modellen återfinns 

verksamhetens förutsättningar bland annat skolans uppdrag, budget, samhället, den lokala 

omgivningen, elevernas socioekonomiska bakgrund samt deras tidigare erfarenheter. 

Förutsättningarna påverkar verksamheten liksom den är beroende av dem. 

I transformationsprocessen ingår delarna Struktur, kultur, politik och individ de kallas även 

för de inomorganisatoriska delarna. Dessa ses som ofta som de viktigaste delarna i modellen 

och förklaras mer ingående i underrubriker nedan. I mitten på modellen finns den tekniska 

kärnan i verksamheten dvs. utbildningen och lärandet. Alla övriga delar i modellen påverkas 

av samt påverkar denna kärna. 

Resultaten från förutsättningarna och transformationsprocessen finns till höger i modellen. 

Här får man svar om verksamhetens beteende och skapat från ett samspel av alla modellens 

delar. Utifrån den information som visas här kan verksamheten göra kvalitetsutvärderingar 

vad gäller exempelvis avhopp, betyg eller sjukfrånvaro. Man kan även se huruvida man 

uppfyllt målen (Hoy och Miskel, 2008). 

Ledarskapet har ingen tydlig placering i modellen utan rektorn bör istället förhålla sig till alla 

dessa tre fält. Rektorn ska “analysera den omvärld som påverkar skolan och ger den dess 

uppdrag, att forma struktur och kultur med hänsyn till de individer/medarbetare som arbetar i 

organisationen och att följa upp de resultat som skolan uppnår, analysera dessa tillsammans 

med personalen och forma nya mål och ett anpassat förändringsarbete som leder till dem” 

(Höög, 2014b, 27). Rektorn måste i sitt arbete analysera omvärlden och förutsättningar som 

hens skola har. Flertalet av rektorns arbetsuppgifter berör de inomorganisatoriska delarna. 

4.1 Struktur 

Strukturen avser utformningen av organisationen, hur ser denna ut men även formella 

byråkratiska förväntningar på verksamheten som grundar sig i dennes mål. Det är strukturens 

utformning, huruvida den är hindrande eller möjliggörande som fastställer om den får 

gynnsamma eller missgynnsamma konsekvenser för skolans framgång. Det finns ingen 
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perfekt verksamhetsform utan förutsättningarna, målen, kontexten och individerna bestämmer 

vilken form av struktur som är bäst. I strukturen ingår t.ex. arbetsfördelning, regler och 

rutiner, styrning, beslutsfattande och mål. Alla dessa används för att öka arbetskraften som är 

specialiserad på olika uppgifter samt öka rationaliteten inom verksamheten. Strukturen bidrar 

också till en formell auktoritet, det finns en hierarki hos individerna som har olika positioner i 

den formella strukturen och dessa har även olika förväntningar på sig. (Hoy & Miskel, 2008). 

Många av rektorernas arbetsuppgifter berör strukturen i och med rollen som ledare i 

organisationen. Det mest centrala i skolan är rektorns utformade ledarskap därutav har rektorn 

en avgörande betydelse i organisationens eventuella framgång på grund av sin ledning och 

styrning. För att verksamheten ska överleva måste den vara innovativ rektorn måste anpassa 

strukturen till ständigt förändrande förutsättningar (Höög, 2014b). 

Beteendet i en organisation, dvs. hur människorna handlar och tänker beror till stor del på mål 

och strategier. De kan vara tydligt formulerade och fungera som riktlinjer i arbetet eller vagt 

formulerade vilket ger utrymme för tolkning. Mål är också som motiverande faktorer liksom 

strategier, man vet i vilken riktning organisationen jobbar och varför. Effektivitet är ett 

begrepp som går hand i hand med målsättning och måluppfyllelse. Många organisationer 

strävar efter att maximera effektiviteten. En organisation har ofta en vision och för att 

säkerställa denna bör organisationen sätta upp mål dvs. vad vill man uppnå och strategierna 

beskriver hur ska man uppnå målen.  Det finns olika dimensioner av mål, den första 

dimensionen är tidshorisonten. Ofta har målen ett ganska långt tidsperspektiv det betyder ofta 

också att målen är otydligare och vagare. De är även betydligt svårare att utvärdera men de 

kan bidra till flexibilitet eller innovation. Kontinuitet är en annan dimension, målen är då mer 

komplexa och det är svårt att avgöra när de är uppnådda. En tredje dimension är sambandet 

mellan mål och medel, hur ska målen uppnås. Många offentliga organisationer har ett oklart 

samband dem emellan speciellt när det handlar om tjänster såsom undervisning, då råder det 

skilda meningar om vilken metod, pedagogik och didaktik som lämpar sig bäst och är mest 

effektiv. Slutligen kan mål vara antingen reella eller symboliska. Reella mål syftar till att 

ändra beteendet hos personalen, informera omvärlden om organisationens arbete eller fungera 

som utvärderingskriterier. De symboliska målen förmedlar snarare en bild av organisationen 

som man önskar att omvärlden ser och de behöver inte stämma överens med verkligheten. De 

saknar inte betydelse helt utan de kan fungera som legitimerande faktorer för organisationen. 

Slutligen hänger alla dessa dimensioner ihop i den meningen att en stor oklarhet mellan mål 
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och medel innebär längre tidsperspektiv, mer symbolik, mer kontinuitet. Det blir svårt att veta 

vilka strategier som behövs för att målen ska nås (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Den formella organisationsstrukturen spelar också en viktig roll för verksamhetens funktion 

och personalens beteende. Organisationsstrukturen måste anpassas utifrån vad som ska ske i 

verksamheten, utifrån de som vistas i den och omvärlden. Den är därför tudelad, 

arbetsfördelning och specialisering samt styrning och samordning. Arbetsfördelningen 

beslutas formellt med avsikt att underlätta och främja uppdelningen av arbetsuppgifter, 

specialiseringen, effektiviseringen av samspel och förtydliga vem som har befogenhet att fatta 

beslut i olika frågor. Arbetsfördelningen kan ske på individnivå eller gruppnivå. Samordning 

kan ske genom att personal självgående anpassar sitt beteende med hänsyn till medarbetare. 

En annan form av samordning är genom en hierarki inom organisationen där vissa har tillsyn 

över andra. Slutligen kan standardiseringar av kunskap, normer, arbetsuppgifter införas för att 

samordna personalen. Till exempel att det utformas regler, mål och värdegrund (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

4.2 Kultur 

Kulturen är en oskriven känsla eller förståelse för organisationen. Kulturen står också för 

verksamhetens grundläggande värderingar, normer, attityder, mångfald och genusaspekter. 

Genom kulturen får verksamheten en unik identitet, formellt blandas med personligt i ett 

system där individerna delar uppfattningar. Denna delade uppfattning av vilket beteende som 

är kännetecknande för skolan sammantaget med interaktionen individerna emellan och 

samspelet brukar betecknas som organisationsklimat. Kulturen påverkar beteendet hos 

individerna som deltar i systemet utöver deras individuella behov och den formella strukturen. 

En gynnsam kultur som stödjer elevers prestationer samt är effektiv kännetecknas av fyra 

komponenter: kontroll, optimism, tillit/förtroende och effektivitet (Hoy & Miskel, 2008). En 

organisationskultur kan upptäckas genom samtal och möten, kulturer påverkas av 

organisationens historia men även av personalen och rektorns värderingar och attityder. 

Rektorn har här i uppgift att skapa skolans kultur och utveckla värdegrunden. Rektorn har ett 

ansvar för vilka normer som tillåts på skolan samt följa skollagens uppdrag om skolans 

värdegrund och förmedla denna inom verksamheten (Höög, 2014b). 

Kulturen kan liksom strukturen ange önskvärt beteende inom en organisation och på så sätt 

kan den användas som ett styrmedel. Studier visar att desto starkare kultur en verksamhet har 
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desto mer förtroende har personalen för ledarna och vice versa. Ledarnas förtroende för de 

anställda kännetecknas av en förväntan om agerande i enlighet med normerna. Kulturen 

främjar också samarbete, tillhörighet och gemenskap och dessa kan i sig vara motiverande för 

individerna i kulturen. De gemensamma värderingarna syftar till att man inom organisationen 

bestämt sig för i olika situationer vad som är bra eller önskvärt och vad som är mindre bra 

Normerna fungerar i sin tur som oskrivna regler som individerna förväntas följa. Det finns 

både informella och formella normer, de senare är individerna informerade om, till exempel 

rutiner och olika regeluppsättningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Det finns många faktorer som påverkar organisationskulturer. Den nationella kulturen är en 

och då kan det handla om folkets känsla för eller åsikt gällande individualism kontra 

kollektivism, maskulinitet eller femininitet, framåt- eller bakåtsträvighet samt 

maktfördelningen utformning. Ledarna i en organisation kan även påverka kulturen genom att 

arbeta med socialisation, integrera personalen, språk- och kommunikationsstrategier eller 

medveten rekrytering av önskvärda personer för kulturen. Slutligen kan de man lyfta 

marknaders påverkan på organisationskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det har skett en 

marknadisering av det svenska skolsystemet vilket lett till att skolor i större grad konkurrera 

med varandra om elever men också kunskapsresultat, detta påverkar kulturen då skolor vill 

maximera sina resultat. 

4.3 Individ 

Individerna har en betydande roll i det sociala systemet. Deras identitet är därför en del av det 

och de har alla sina individuella behov, upplevelser, kognitiva förståelse och känslor inför 

innebörden av sitt arbete. Alla individuella behov eller känslor är dock inte relevanta för 

verksamhetens bästa och Individerna bidrar i måluppfyllelsen med kompetens och energi och 

att samspelet individerna emellan fungerar är viktigt. Motivationen är drivkraften hos 

individen och det leder till att denne önskar finna meningsfullhet i sitt arbete. Motivationen 

kan påverkas av de individuella behoven t.ex. behov för överlevnad, självförverkligande, 

behov av självständighet eller att prestera. Men motivationen påverkas även av aspekter som 

kompetens, förväntningar, individuella mål, övertygelser samt kontroll. I framgångsrika 

skolor belönas och uppmärksammas goda prestationer och bemötandet är respektfullt och 

rättvist. Fördelaktigt är att individerna tror och känner att deras framgång beror på deras 

förmåga och ansträngning (Hoy & Miskel, 2008). Några av rektorns uppgifter är att anpassa 
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organisationen utifrån individerna på skolan samt möjliggöra för deras utveckling. Hen kan 

påverka deras upplevelser och möjliggöra för samspel men även påverka vilka individer som 

finns på skolan (Höög, 2014b). 

Organisationer står inför tre utmaningar kopplade till arbetsmarknaden. De vill anställa rätt 

personer för verksamheten, se till att de önskvärda anställda stannar kvar samt motivera de 

anställda att prestera och ha ett sunt beteende. Teamarbete är ett viktigt verktyg i kombination 

med bland annat lön, arbetsvillkor, status, personlig utveckling och arbetsglädje (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

4.4 Politik  

Det politiska systemet rymmer intressekonflikter mellan individer, struktur och kultur. Hit 

räknas även makt, den informella ordningen och olika maktrelationer. Makt kan se olika ut 

beroende på dess form. Den legitima makten kan vara både formell och informell och den 

illegitima makten innebär ofta att vissa individer eller grupper av individer gynnas framom 

verksamheten. Det kan exempelvis handla om hur resurser ska användas, man försöker 

motverka auktoriteter, förändra verksamheten, skapa motstånd eller bygga koalitioner. Ledare 

i skolan bör därför vara stödjande gentemot personal i sitt maktutövande, undvika auktoritära 

beteenden och vara autentiska i interaktioner (Hoy & Miskel, 2008). Rektorn fungerar ofta 

som en länk mellan skolan och omvärlden och har i uppgift att styra makt- och 

intressebalansen mellan olika grupper i och utanför skolan (Höög, 2014b).  

När politikdelen berörs i modellen är centralisering och decentralisering viktiga begrepp 

samhörande med frågor om vem som ska ha befogenhet i olika frågor. Det framkommer att 

skolan är decentraliserad vilket innebär att man flyttat mer av beslutsmakten till lokal nivå 

istället för att staten ska styra allt. För skolan innebär det att många beslut fattas på lokal nivå 

av huvudmän och rektorer. Fördelarna med decentraliserad beslutsbefogenhet är ökad 

flexibilitet, snabbare anpassning, lokal kunskap och erfarenhet samt stärkande ansvarskänslan 

hos arbetare på lokal nivå. Fördelar med centralisering är tydligare styrning, försäkring av 

enhetlighet inom organisationerna som ofta betyder förutsägbarhet i verksamheten. 

Decentraliseringen blir möjlig om det anses finnas professionella professioner inom 

verksamheten som genom utbildning och erfarenhet tillägnat sig kunskaper (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  
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Med målsättningar som krav för organisationer följer ofta konflikter. Inom en organisation 

kan det förekomma olika uppfattningar om hur målen ska nås och vilka som är viktigast. I 

organisationer finns därtill en hierarki där vissa har mer att säga till om än andra och där vissa 

grupperingar är mer benägna att driva igenom intressen vilket kan skapa konflikter mellan 

olika aktörer eller professioner i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

4.5 Likvärdighetens placering i modellen. 

Enligt Jacobsens och Thorsviks (2008) beskrivningar av organisationsteori och specifikt 

gällande mål och strategier kan man se likvärdigheten som en övergripande vision för 

verksamheten. Ett mål som kan formuleras utifrån denna vision är ökad likvärdighet. Ovan 

diskuterades de olika dimensionerna av målen och likvärdigheten som mål kan uppfattas som 

ett långsiktigt mål med långt tidsperspektiv och kontinuitet. Sambandet mellan målet och 

medlen är inte särskilt tydligt, med vilka medel ska likvärdigheten öka? Det gör det också till 

en intressant aspekt av skolan att observera utifrån rektorernas utsagor och med teorin som 

hjälpmedel att analysera. Dimensionerna hänger ofta samman på så sätt att om ett mål som 

likvärdigheten här beskrivs utifrån dessa dimensioner innebär det också att målet ofta är 

symboliskt dvs. det man vill att omvärlden ska se och tro snarare än reellt, så som det faktiskt 

är. Min förhoppning är att genom studien se att likvärdigheten faktiskt är ett reellt mål och 

inte enbart symboliskt skolorna.  

I Hoy och Miskels (2008) organisationsteoretiska modell kommer likvärdigheten in 

formulerat som ett uppdrag från staten i fältet förutsättningar (input). Vi kunde i bakgrunden 

se hur uppdraget var formulerat. Rektorerna behöver förhålla sig till uppdraget tillsammans 

med alla övriga förutsättningar som deras verksamhet har och i transformationsprocessen ska 

uppdraget omvandlas till ett mål inom strukturen. Studiens mål är att ta reda på hur rektorerna 

omvandlar uppdraget till mål och hur de organiserar för att nå målet dvs. vilka strategier 

rektorerna använder för att organisera en likvärdig skola.  

Viktigt för studien är också att ta reda på hur övriga aspekter i modellen påverkar rektorernas 

arbete för likvärdighet. Vilka övriga förutsättningar måste rektorn ta hänsyn till som kommer 

att påverka likvärdigheten samt på vilket sätt berör de andra inomorganisatoriska delar dvs. 

kulturen, individerna och det politiska systemet, likvärdigheten. Kulturen som finns på skolan 

spelar en väsentlig roll och kopplat till den hur samspelet mellan individgrupperna på skolan 

fungerar? Jobbar alla för att likvärdigheten ska uppnås? Därför bör i intervjumanualen även 
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efterfrågas vilka strategier man använder för att förbättra samspelet och vilka konflikter man 

kan se mellan individerna på skolan? 

Slutligen i resultatet (output) kan man utvärdera organisationsarbetets kvalitet och eventuellt 

se om man nått verksamhetens mål. För skolan är det återigen sambandet mellan mål och 

medel som berörs. Finns det rutiner kring utvärderingen av likvärdigheten, uppfyller man de 

mål som formulerades gällande likvärdigheten? Här spelar det systematiska kvalitetsarbetet 

en central roll. 
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5. Metod och material 
 

I denna del av uppsatsen presenteras den valda metoden, informanterna, urvalet, hur 

intervjufrågorna utformats och hur analysen genomförts. Slutligen följer en problematisering 

av metod- och teorivalet. 

5.1 Metod 

En kvalitativ ansats har valts för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna i denna 

studie. Målet är att få förståelse för hur medlemmar i en viss miljö tolkar sin verklighet, se 

miljön genom deras ögon. Genom den kvalitativa metoden går det att ta reda på hur individer 

tänker, handlar och känner i olika situationer och i olika frågor. Det går att bilda sig en 

uppfattning om en social verklighet där människor samspelar och därmed går det ta del av 

erfarenheter och upplevelser. Det som kännetecknar kvalitativ forskning är en mer öppen 

forskningsstrategi där fokus ligger på ordens betydelse, deltagarnas perspektiv, kontextuell 

förståelse och en närhet till deltagarna (Bryman, 2012). Metoden bör ses som lämplig för 

denna studie då det är intressant att ta reda på rektorernas erfarenheter och uppfattning om 

likvärdigheten i den organisation som de anses som ledare för. 

Mer specifikt är det kvalitativa intervjuer som har använts som metod vid inhämtning av 

material. Tre intervjuer har genomförts och var och en av dem på olika sätt. En 

telefonintervju, en direkt intervju och en mailintervju. De två första kan beskrivas som semi-

strukturerade intervjuer. Bryman (2012) beskriver denna kategori som relativt flexibel. 

Intervjuaren har ofta en intervjuguide med teman som ska tas upp under intervjun men 

frågorna kan komma i en annan ordning än i guiden och ytterligare frågor kan ställas. Viktigt 

är dock att intervjuaren ser till att få det material som krävs för att hen ska kunna besvara 

frågeställningarna. Mailintervjun måste dock ses som en strukturerad intervju där 

intervjuguiden snarare blev en enkät som deltagaren besvarade skriftligt via mail. 

Vid utformningen av intervjuguiden (Bilaga 1) stod syfte, frågeställningar och teori i fokus. 

De 29 frågorna är indelade i sex teman; inledande frågor och frågor om förutsättningar, 

struktur, kultur, politik, individ och resultat. De kan kopplas till de olika delarna av Hoy och 

Miskels organisationsteoretiska modell samt med likvärdigheten som en återkommande 

beröringspunkt i alla teman. Syftet med frågornas utformning var att deltagarna öppet och fritt 

kunde berätta om de olika teman som frågorna var indelade i. Informanterna har vid 
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intervjuerna även getts tid att tänka efter för att själva få formulera svaret utan stress och för 

att undvika många följdfrågor som skulle kunna ha konsekvensen att orden läggs i munnen på 

informanterna och de svarar vad de tror det frågas efter. 

De båda muntliga intervjuerna har med samtycke spelats in och därefter transkriberats. 

Transkriberingar är tidskrävande med dess fördel är att inte enbart basera analysen på 

anteckningar som gjorts under intervjuerna utan ha en mer exakt nedskrivning av det som 

sagts, detta stärker även validiteten. Fördelar med inspelningen är att kunna gå tillbaka och 

lyssna på inte enbart vad som sades utan också hur det sades under intervjun. Det går även att 

undvika en del av kritiken om att intervjuarens egna värderingar eller fördomar har påverkat 

analysen då den finns i sin ursprungliga form fortfarande. Det man bör vara medveten om 

gällande inspelningar är att personer kan bli nervösa över mikrofonen och att svaren påverkas 

av detta (Bryman, 2012).  

5.2 Urval och presentation av deltagarna 

Det gjordes ett målinriktat urval, det innebär att urvalet gjordes strategiskt med hänsyn till 

syfte och frågeställningar. Vilket grundar sig i att försöka få tag på personer med relevans för 

studien (Bryman, 2012). Målet var rektorer för samhällsvetenskapsprogram i gymnasieskolor 

i Västerbotten. Sammanlagt återfanns åtta rektorer som passade beskrivningen och samtliga 

fick en förfrågan om deltagande. En anledning till att intervjumetoderna varierat var för att 

rektorerna gavs alternativ som skulle underlätta för dem så att så många som möjligt kunde 

tänka sig att delta. Av dessa åtta var det slutligen tre som ställde upp. Informanterna 

garanterades även anonymitet vad gäller deras och skolans namn därför kommer de benämnas 

som rektor och skola A, B och C. Urvalet är homogent på så sätt att alla jobbar som rektorer 

för samhällsvetenskapsprogram i Västerbotten men även heterogent eftersom 

gymnasieskolorna som är representerade är en kommunal inlandsskola, en fristående skola 

och en kommunal stadsskola. 

Skola A är en kommunal skola i inlandet med en klass per årskurs på 

samhällsvetenskapsprogrammet. Sammanlagt är det ca 50 elever fördelade på de tre 

årskurserna. Rektor A har jobbat på skolan som rektor i snart 4 år, i grunden är hen lärare men 

har mellan sin anställning som lärare i bland annat samhällskunskap och nu rektor jobbat med 

andra uppdrag inom utbildningsområdet. När det gjordes nedskärningar på den förra 
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arbetsplatsen kände A att hen inte ville gå tillbaka till en undervisningssituation och samtidigt 

fanns det en rektorstjänst ute som hen sökte till. 

Skola B är en fristående skola i Västerbotten, den tillhör en koncern som har skolor runtom i 

Sverige. På samhällsvetenskapsprogrammet finns en klass per årskurs med sammanlagt 32 

elever. Rektor B började jobba som lärare på den skola hen nu är rektor år 2006. För 7,5 år 

sedan skedde en omorganisation av skolan och B var då den med mest erfarenhet och hade 

under en tid på olika sätt hjälpt den dåvarande rektorn. På den tiden var även omsättningen av 

personalen ganska omfattande och synen på fristående skolor var relativt negativ inom 

kommunen vilket B upplevde som en utmaning. I kombination med att det saknades 

strukturer på skolan såg B en möjlighet att påverka och göra skillnad, hen såg skolans 

potential. 

Skola C är en kommunal skola belägen i en större stad. Skolan har tre klasser per årskurs i 

samhällsvetenskapsprogrammet sammanlagt 290 elever och ungefär 32 elever per klass. 

Rektor C har varit anställd som rektor i ett halvår, hen har som de övriga varit gymnasielärare 

innan i samhällskunskap och för två år sedan vikarierade hen på halvtid för den dåvarande 

rektorn som blev sjukskriven. För ett halvår sedan blev rektorn sjukskriven på heltid och C 

fick en förfrågan om att vikariera igen. 

5.3 Analysmetod 

För att analysera resultatet har innehållsanalys tillämpats som metod. Den är vanlig i 

kvalitativa undersökningar. Syftet med metoden är att urskilja mönster och hitta samband i det 

material man samlat in och därmed se likheter och skillnader mellan deltagarna och den 

tidigare forskningen (Larsen, 2018). Processen har skett i flera steg, intervjuerna har lyssnats 

igenom, transkriberats i mailintervjuns fall lästs igenom för att sedan bearbetas och 

sammanställas i resultatavsnittet. I analysen har likheterna och skillnaderna urskilts och det 

genom kodning och tematisering.  

Kodningen hänger nära samman med en kategorisering. Larsen (2018) skiljer mellan 

deskriptiva koder som beskriver det faktisk innehållet i intervjuerna som transkriberats. Den 

andra typen av koder är tolkande koder och författaren menar att de innefattar forskarens egen 

förståelse och tolkning av innehållet i materialet. Det som en forskare uppfattar som relevant 

behöver inte en annan hålla med om. I genomförandet har materialet kategoriserats och 
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tematiserats utifrån de teman som den organisationsteoretiska modellen lyfter fram men även 

intervjuguiden har tagits i beaktande eftersom den skapats utifrån dessa teman. Då finns det 

ett syfte att hålla de svar som deltagarna gett på vissa frågor inom de teman där dessa frågor 

hör hemma i intervjuguiden. I analysen har det dock dragits kopplingar mellan de olika 

temana. Teorin används inte enbart som stöd i kodningen utan även för att kunna finna 

likheter och skillnader i deltagarnas utsagor. Ett visst urval av relevant material har också 

gjorts eftersom intervjumetoderna lyckats samla in stora mängder material. Därmed spelar här 

forskarens tolkningar en roll i då urvalet gjorts utifrån vad hen anser svarar på de syftet och 

frågeställningarna. 

5.4 Metoddiskussion 

Validiteten och reliabiliteten är viktiga begrepp för resonemanget huruvida data av god 

kvalitet har använts i studien. Om det finns tvivel kring kvaliteten på data är det även värt att 

ifrågasätta trovärdigheten i resultaten. Tillvägagångssätten spelar en stor roll när en 

acceptabel kvalitetsnivå ska uppnås men även att forskaren med tydlighet redogör för hur hen 

tagit fram data av god kvalitet. Här skiljer sig även kvalitativ och kvantitativ forskning åt, det 

är enklare att både påvisa kvaliteten och styrka genom tillvägagångssätt. Vilket i sin tur gör 

kvantitativa undersökningar mer överförbara, i kvalitativa undersökningar spelar forskarens 

tolkning av data en stor roll (Denscombe, 2018). 

Denscombe (2018) förklarar validiteten genom datans relevans, precision och noggrannhet. 

Trovärdighet handlar om att ställa rätt frågor, följdfrågor, noggrannheten i hanteringen av data 

t.ex. transkriberingen för att undvika feltolkningar. Här kommer även frågan om det hade 

varit bättre att välja en annan metod för att besvara frågeställningarna in. Med en enkätstudie 

hade fler rektorer kunnat delta. Då det inte fanns så många rektorer inom Västerbotten för 

specifikt samhällsvetenskapliga program hade man då kanske behövt utvidga det geografiska 

området eller inte specificera det till enbart samhällsprogram. Det hade kanske gjort det 

möjligt att undersöka både rektorer och lärare exempelvis. Observationer är fördelaktiga då de 

ger en bild av kulturen när man är ute på skolorna men det hade varit utmanande att se hur 

rektorerna jobbar med likvärdighet om det inte sker systematiskt och regelbundet i den 

dagliga verksamheten. Enligt Bryman (2012) kan observationer vara lämpliga när individers 

beteende ska undersökas i en viss miljö. Det hade självklart underlättat när kulturen och 

individerna undersöktes men med intervjuer får vi istället förlita oss på rektorns uppfattning 
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om dessa. På grund av studiens syfte har en kvalitativ intervjumetod uppskattats som den bäst 

lämpade för att kunna besvara studiens frågeställningar. Bryman (2012) menar att intervjuer 

är mer lämpliga än observationer när man ska ta reda på varför människor gjort de val de 

gjort. I denna studie undersöks vilka strategier rektorerna använder sig av för att organisera 

skolan och även varför. Intervjuer möjliggör även rekonstruktioner av händelser som hänt 

tidigare vilket för denna studie är viktigt. Det är av intresse att veta hur man jobbat på skolan i 

en längre period inte enbart i enskilda observationstillfällen. Bryman (2012) nämner även 

styrkor som flexibilitet och därmed bredare än både enkät- och observationsstudier. I just 

detta fall passar den valda metoden eftersom den ska ta reda på rektorernas erfarenheter och 

uppfattning om likvärdigheten därför ses det även vara fördelaktigt med ett mindre antal fall 

och mer detaljer än många fall och en översiktlighet.  

Som tidigare nämndes har flera intervjumetoder använts, mail-, telefon- och fysisk intervju. 

Fördelarna var att möjliggöra att fler kunde tänka sig att ställa upp när de själv kunde välja 

vad som passade dem. Fördelarna som Bryman (2012) lyfter med telefonintervju är att 

avstånden inte har någon betydelse, det kan därför bli en lägre kostnad och deltagarna kan 

uppleva det lättare att svara på vissa känsliga frågor. Det har även visat sig att skillnaderna 

mellan svaren man får via telefonintervjuer kontra fysiska intervjuer är små. Den främsta 

nackdelen är att det inte går att uppfatta kroppsspråket såsom miner och gestalter som kan ha 

betydelse. När det gäller mailintervjuer är fördelen fortfarande avståndets obetydelse men 

även att det går att höra fel eller inte höra vad deltagaren säger som kan hända i fysiska eller 

telefonintervjuer. Ytterligare behöver intervjun inte spelas in och då kan man undvika oro och 

obehag hos en del personer över att prata och spelas in. De negativa aspekterna är avsaknaden 

av den personliga kontakten, den är ännu mindre än vid telefonintervjuerna. Den mest 

negativa aspekten är att svaren inte är lika spontana då deltagarna har haft möjlighet att 

fundera och formulera. Tendensen att inte svara på en viss fråga kan även vara högre eller att 

det inte går att säkerställa att den som svarar är den person de utger sig för att vara. Mest 

problematiskt med olika intervjumetoder har varit att det inte gått att ställa följdfrågor direkt i 

en mailintervju och det har påverkat metodens flexibilitet. Det går även att diskutera lika 

villkor då deltagaren som svarade över mail har haft mer tid att fundera över sina svar. 

Samtidigt har detta försökts utjämnas genom att deltagarna fått frågorna på förhand och 

därmed haft samma möjligheter att förbereda sig även om det visade sig att de inte gjort det.  

Tillförlitligheten förklaras enligt Denscombe (2018) huruvida forskningsinstrumentet är 

neutralt och skulle ge samma utfall om det användes vid andra tillfällen. Här spelar den 
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tidigare forskningen en stor roll i kvalitativ forskning eftersom det med försiktighet bör göras 

jämförelser mellan det egna materialet då det sällan är tillräckligt stor för att de skulle bli 

tillförlitliga. För denna studie har den tidigare forskningen varit sparsam, det har inte gått att 

finna liknande studier som genomförts på exakt samma sätt. Därför får man se denna studie 

som en fallstudie av tre samhällsvetenskapliga program som i framtiden eventuellt kommer 

kunna jämföras med liknande arbeten om likvärdighetsforskning på gymnasienivå blir 

vanligare. Det gäller även att ha tillförlitlighet till de deltagande rektorernas utsagor om sina 

upplevelser i arbetet med likvärdighet och att dessa hanterats väl för att omvandlas till 

undersökningens data. 

Denna uppsats trovärdighet och tillförlitlighet baseras i stor grad på forskning som berört 

liknande områden varifrån det gått att dra paralleller. Svagheter med studien är svårigheten att 

generalisera som de flesta kvalitativa undersökningar har. Men även problematiken att inte 

haft tillräckligt uttömmande svar på intervjufrågorna för att kunna dra vissa slutsatser. 

Möjligheten att i efterhand ställa följdfrågor har inte funnits under denna period. Det är dock 

värt att poängtera att fallstudier kan vara värdefull genom skildringar av specifika situationer. 

Även om flera forskare använder samma metod är den kvalitativa metoden accepterande över 

att de kan dra olika slutsatser (Denscombe 2018). 
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6. Resultat 
 

Under denna rubrik följer sex olika avsnitt kopplade till teman ur Hoy och Miskels 

organisationsteroretiska modell. Resultatet tematiseras och presenteras i underrubrikerna 

Förutsättningar, Struktur, Kultur, Politik, Individ och Resultat. Rektorernas resonemang kring 

likvärdigheten kommer fungera som en röd tråd genom samtliga teman. 

 

6.1 Förutsättningar (input) 

Rektorerna fick en fråga om hur de skulle beskriva elevsammansättningen på 

samhällsvetenskapsprogrammet på skolan. Rektor A och B beskriver att eleverna på 

samhällsprogrammet är övervägande flickor, i skola C är det ganska jämt fördelat något fler 

flickor dock. Alla rektorer säger också att de har en del elever i behov av stöd. Rektor A 

nämner autism, skriv- och lässvårigheter och rektor C säger att de har elever med stödbehov 

pga. en diagnos eller en funktionsnedsättning. Men även flertalet elever med behov av extra 

stöd i matematik, moderna språk och engelska. Vad gäller elever med olika etnicitet menar A 

att de har ett fåtal, B att det är många olika etniciteter representerade och C att de har några i 

varje klass. 

Gällande socioekonomisk bakgrund menar rektor B att elevsammansättningen är väldigt 

blandad, vissa har “jättelåga meritvärden” andra “riktigt höga”. Rektor C är också av samma 

uppfattning om den sociala bakgrunden hos eleverna men de har ett högt söktryck, alla som 

söker kommer inte in, därför är antagningspoängen ganska höga. Men trots det menar C att 

spridningen i elevsammansättningen är större än vad man kan tro. Rektor A har inte satt sig in 

i elevernas socioekonomiska bakgrund men både hen och C är av uppfattningen att vissa 

elever söker sig till samhällsprogrammet för att de har ett specifikt yrke i åtanke och en del 

elever ser samhällsprogrammet som ett brett program lite som en fortsättning på grundskolan 

och söker sig dit för att de inte ännu vet vad de vill bli. Rektor A har utifrån vad hen hört från 

de som valt programmet på grund av ett specifikt yrke att det främst gäller ganska konkreta 

yrkesutbildningar såsom sjuksköterska, socionom eller lärare dvs. yrken som folk generellt 

vet vad de går ut på. 

Utöver elevernas förutsättningar efterfrågades en uppfattning om skolans förutsättningar. Alla 

rektorer nämner att de i nuläget har en bra kontinuitet bland personalen och en hög behörighet 

bland lärarna. Rektor A pekar på att de har låga sjuktal bland personalen och eftersom det 
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bara finns en gymnasieskola inom kommunen innebär det att om man bor i kommunen och är 

gymnasielärare är det den skolan man ska jobba på. En del i personalen har påbörjade 

lärarutbildningar men av olika anledningar inte färdigställt dem. Arbetsförmedlingen och 

folkhögskolor i närområdet har även plockat ett fåtal anställda ur personalen. Rektor C menar 

att i princip alla i personalen är behöriga och har legitimationer. Många har jobbat där länge 

och har sökt sig till skolan för att de specifik vill jobba där, hen uppfattar att skolan är 

populär. 

Samtliga rektorer anser att de har goda resurser. A och C menar att det självklart finns olika 

aspekter av det. A menar att de varje år pratar om budgetbesparingar, ett exempel är att man 

avvecklat program med för få elever. Rektor C menar att om man ser till klasstorleken som är 

32 elever i varje klass finns det många som skulle önska mindre klasser men om man köper 

det upplägget kan de resurser som sparas läggas på annat, t.ex. stöd, administratörer, fler 

skolbibliotekarier, utbyggd elevhälsa osv. 

Under intervjuerna ombads rektorerna att jämföra den egna skolans förutsättningar med andra 

skolor i länet. Vilka skillnader eller likheter tror de att det finns? Rektor A, antar att eleverna i 

en universitetsstad såsom Umeå procentuellt har en godare socioekonomisk bakgrund då det 

borde vara fler vårdnadshavare som har en universitetsutbildning där. Även om snittet är 

ganska högt i den kommun där skola A ligger. Det är dock mycket högre söktryck på 

yrkesprogrammen än de högskoleförberedande programmen på skolan. A tror trots det att 

eleverna 

kan maximera meritvärdet och de har samma möjligheter som elever vid kusten, det är 

snarare en kulturell skillnad som gör att man kanske inte i samma utsträckning söker sig 

till mer... Äh, nu låter det här jättedumt men finare utbildningar som läkare, jurist etc. 

Rektor C tror också att det finns skillnader mellan stadsskolor och inlandsskolor. Till exempel 

nämner hen att eftersom de är en så pass stor skola har de mer stödfunktioner än vad en skola 

kan ha i en liten kommun, hen tror också att de har mer resurser än vad man har i mindre 

kommuner. På en mindre skola kan man dock ha mer kontroll och en närhet där alla känner 

alla men det kan vara på både gott och ont. Rektor B tror inte att det finns några egentliga 

skillnader mellan sin skola och andras, eventuellt att de är en relativt liten skola jämfört med 

kommunala skolor vilket hen tycker är ett plus. B nämner också att de blir hårdare granskade, 

framförallt i media än kommunala skolor, vilket gör att de “måste ha stenkoll hela tiden”. 
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Det var av intresse för studien att låta rektorerna formulera vad likvärdigheten betyder för 

dem i sitt arbete. Rektor A ansåg att det var en väldigt stor fråga då likvärdigheten är ett svårt 

begrepp och kan associeras till olika strukturnivåer men hen säger: 

vi är ju likvärdiga i den bemärkelsen att man har samma möjlighet att maximera behörighet 

och meritvärde på de program som vi ger här på skolan och det är ju en viktig 

likvärdighetsfråga. Vi har ju en likvärdighet inom gymnasieskolan också, exempelvis på 

samhällsvetenskapliga programmet så vet vi ju vilka kunskaper en elev ska ha i alla fall 

och vi jobbar mycket med mallkurser. Styrdokumenten ska ju tolkas likadant. 

Rektor B menar att likvärdighet innebär “samma möjligheter för alla elever oavsett 

förutsättning. Alla ska få vara och se ut hur man vill.” Rektor C anser liksom A att begreppet 

är komplext  

nu har ju jag som sagt inte varit rektor så länge så jag tänker mer utifrån ett lärarperspektiv, 

hur man tänker kring likvärdigheten. Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om allas 

rätt till en bra skolgång och hur vi försöker anpassa undervisningen och skolan så att den ska 

passa alla oberoende var man kommer ifrån, ibland ganska olika förutsättningar, men att det 

ändå ska fungera.  

Slutligen efterfrågades hur rektorerna tror att elevernas och skolans förutsättningar kan 

påverka likvärdigheten. Rektor A säger att mycket handlar om ekonomin. Organisationen är 

politiskt styrd där de som jobbar är tjänstemän som ska utföra uppdrag på den budget som de 

har. Ibland finns det en konflikt mellan det statliga uppdraget och den kommunala budgeten. 

De kommuner som har gott om pengar kan avsätta mer för skolverksamheten. A anser också 

att de är väldigt måna om att eleverna ska kunna uppnå sina mål, de försöker hitta individuella 

lösningar. Hen tror att de är mer flexibla än vissa skolor i Umeå och det är kostsamt. Skolan 

ingår i en marknadsekonomi där nationalekonomi går att applicera, det är en mål- och 

resultatstyrd verksamhet. Även rektor B och C lyfter resurser som en förutsättning som 

påverkar likvärdigheten. Rektor B tycker att det är viktigt att det finns resurser för att 

kompensera eleverna och för att kunna säkra likvärdighet. Rektor C ser resurserna som 

viktiga för att kunna ha utbyggda stödfunktioner och stabila elevhälsoteam. Men även tid och 

möjligheter är viktiga för att uppnå likvärdighet.  

6.2 Struktur 

För att leda in intervjun på temat struktur ombads rektorerna att beskriva strukturen på deras 

skola. Rektor A berättade att skolan är uppdelad i fem skolenheter. Varje skolenhet har en 

rektor och ett elevhälsoteam. Arbetslagen jobbar primärt mot programmen men det finns även 

ämneslag på skolan. Rektor B svarade såhär: 
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som rektor leder och fördelar jag arbetet, styr den pedagogiska utvecklingen. Personalen har 

rätt fria tyglar att själva styra sin undervisning och profession. Så mycket som möjligt ska 

alla vara med och delaktiga i beslut (även eleverna). Vi kan gå snabbt från tanke till 

handling. 

Rektor C beskriver verksamheten som tre olika hus som vart och ett har hand om några 

program. Samhällsprogrammet finns i ett hus tillsammans med två andra program. På skolan 

kallar de det hus även om hela skolan är i ett och samma rent fysiska hus. Det har gjorts ett 

val att blanda yrkesprogram och högskoleförberedande program och genom att dela upp 

skolan i hus vill man skapa en känsla av tre mindre skolor där eleverna ska ha nära till 

undervisningssalarna, rektorerna, elevhälsan och lärarna. Arbetslagen jobbar kring klasser. 

Gällande elevhälsans organisation svarade rektor A att den tidigare varit organiserad under 

skolchefen men att det för något år tillbaka har anställts en elevhälsochef så att organisationen 

ska gå tvärs igenom. Det finns två skolsköterskor och tre kuratorer. De ser också att varje 

arbetslag har en och samma elevhälsa liksom enheterna så att de inte ska behöva förhålla sig 

till flera olika skolsköterskor, specialpedagoger osv. F-varning görs när läraren ser att en elev 

riskerar att inte nå målen. Det sker ofta i slutet av en kurs och eleven måste skriva under 

dessa. Sommarskola erbjuds även till elever som inte nått målen. Frånvaron är ett 

bekymmersamt problem inom gymnasieskolan anser rektor A och det är den största 

utmaningen för dem när det kommer till elever som riskerar att inte nå målen. Rektor B säger 

att elevhälsan består av specialpedagog, syv, kurator, skolsköterska och rektor som träffas 

veckovis för att jobba med elevhälsoärenden. Beroende på behov är mentor och ämneslärare 

med. En gång i månaden träffas man även tillsammans med ytterligare skolläkare och 

skolpsykolog för att arbeta hälsofrämjande. Elevhälsan försöker vara ute i klasserna mycket 

och handleda lärare vid behov. F-varningar hanteras inom den digitala plattformen och lyfts 

under mötena. Rektor C uppger att det finns fem elevhälsoteam på skolan, de består av en syv, 

kurator och en specialpedagog. I det huset där C är rektor finns ett team som har hand om 500 

elever. Teamet träffas med rektor ungefär varannan vecka då mentor för den klass som mötet 

berör bjuds in. F-varningarna tas upp under elevhälsoträffarna, i ett digitalt system kan man 

anmäla F-varningarna och då ser rektor och mentor det. 

Vidare ställdes en fråga om hur elevernas och skolans förutsättningar påverkar organisationen 

av samhällsvetenskapsprogrammet. Rektor A nämnde individanpassningen som den viktigaste 

faktorn. I lärartjänsten ingår en timme i veckan som avsätts specifikt för stödåtgärder för 

elever som riskerar att inte klara en kurs. Gäller det en grupp elever brukar de sätta in en 

schemaposition. Rektor B nämner här att de försöker bygga en gemensam “vi-känsla” på 
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skolan, skapa relationer mellan alla elever på olika program och årskurser, även mellan 

personal och elever. Rektor C är också inne på individanpassning och specifikt att man 

avsätter tid för stöd i matematik och nu senast även allt mer i engelskan. Hen tror att de idag 

sätter betydligt mer resurser på stöd och anpassningar än för 20 år sedan. Rektor C lyfter även 

frånvaron som ett problem och att de försöker öka elevernas närvaro eftersom det i sig leder 

till bättre måluppfyllelse. Frånvaron hänger ibland ihop med att ungdomar mår dåligt och då 

kopplas elevhälsan in. 

Slutligen inom strukturtemat togs likvärdigheten upp, det fanns en frågeställning om vilka mål 

de har på skolan kopplat till likvärdighet. Samtliga rektorer påpekade att frågan var svår. 

Rektor A sade att de inte satt upp några andra mål än att de ska vara likvärdiga utifrån de 

styrdokument som finns. Rektor B nämnde samma möjligheter för alla elever oavsett 

förutsättningar, alla ska få vara och se ut hur man vill och att de för tillfället jobbar med att 

pojkarna presterar sämre resultatmässigt än tjejerna. Men utöver dem inga mer specifika mål. 

Rektor C visste inte om några specifika mål kopplat till likvärdigheten, eventuellt hade de inte 

diskuterat det under tiden hen varit rektor men hen skulle ta reda på det och återkomma med 

svar. I mailet bifogade C ett utdrag från uppdragsplanen för år 2019–2022. Tre mål hade 

arbetats fram: 

• De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket ska göra störst 

förbättringar 

• Elever på yrkesprogram ska förbättra sina studieresultat i de gymnasiegemensamma ämnena i 

högre grad än de genomsnittliga förbättringarna för kommunen. 

• Skolan ska öka jämställdheten i elevernas studieval 

 

I mailet nämndes även att skolan ska ta tillvara kommunens goda förutsättningar för 

att kunna ge eleven sin bästa möjliga ingång i ett livslångt lärande. Extra viktigt är det 

att se igenom de stödåtgärder som finns för elever i behov av särskilt stöd och om det 

arbetssätt som används i klassrummen kan påverka elevernas skolprestationer och 

lärande. 

När målen diskuterats ställdes en fråga om strategier. Vilka strategier ska användas för 

att målen ska nås? Rektor A hade inga egna mål utan hänvisade till styrdokumentets 

krav om en likvärdig utbildning och med en osäkerhet om strategins effektivitet lyftes 

individanpassningen. Men återigen nämndes det att likvärdigheten är ett komplext 



34 
 

begrepp. Rektor B framhöll vikten av att bygga relationer. B kom också in på 

bedömning, att de sambedömer med andra skolor och att det finns en samverkan 

mellan lärare och specialpedagoger kring hur uppgifter skapas och bedöms. Även 

nationella prov lyftes. Rektor C listade resursfördelning, dela material med kolleger 

och en jämnare könsfördelning mellan husen som i sin tur leder till en jämnare 

fördelning på elevhälsoteamen eftersom pojkar på yrkesprogrammen har lägre betyg 

än flickorna. Hen mailade även ytterligare strategier: fokus på sociala mål, förbättra 

närvaron, stöd och anpassningar för elever samt systematiskt kvalitetsarbete. 

Av intresse är också om rektorerna upplever några utmaningar kopplat till 

likvärdighetsarbetet på skolan. Rektor A förde ett resonemang kring elever med annat 

modersmål, att de på skolan har studiehandledare som anställs via statsbidraget men 

det är inte alltid möjligt att hitta för mindre språk. År 2015 kom många nyanlända och 

där har skolan en strategi att försöka täcka upp för de språkförbristningar som finns, 

det finns många ämnesspecifika begrepp som är svåra för eleverna. Rektor A nämner 

även svårigheter för elever som går introduktionsprogram, de: 

ska skynda sig igenom sjuan, åttan, nian på jättekort tid och sen in på ett nationellt 

gymnasieprogram och då ska man liksom ha förkunskaperna för att klara sig. Och det är ju 

inte likvärdig skola om man jämför med de elever som gått i svensk grundskola från det att 

de börjar skolan i förskoleklass med god socioekonomisk bakgrund, med engagerade 

föräldrar det är ju klart att det blir en diskrepans mellan dem med de förutsättningarna. Det 

är jättesvårt att kunna lyfta ensamkommande med knappa skolerfarenheter. 

Rektor B nämner svårigheten att med kort varsel sätta in resurser när de ser att en 

klass, grupp eller enskilda elever behöver stöd. Rektor C kommer inte på några större 

utmaningar under tiden som hen varit rektor. 

6.3 Kultur 

Liksom temat struktur ovan bads rektorerna att beskriva kulturen på skolan. Rektor A 

förklarar att de är en stor skola med många anställda. Hen menar att det inte går att säga att 

det finns en gemenskap, alla hälsar inte på varandra och det kan gå ett halvår innan man stöter 

på vissa kolleger. Skolan är även utspridd i flera lokaler vilket försvårar det hela men det finns 

en sammanhållning genom att de identifierar sig som anställda på just den skolan. Det finns 

även ett dokument som berör en pedagogisk vision där värderingar och normer tas upp. A 

menar att deras kultur på skolan är eleven i centrum, de vill att det ska gå bra för eleverna och 

de vet också hur det går för varje enskild elev. Hen menar att de som lärare och rektorer kan 
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uppfattas som besvärliga ibland men det är bara för att de vill att det ska gå bra för eleverna. 

Rektor B beskriver kulturen som “alla känner alla, alla får vara som de vill”. Rektor C säger 

att de jobbar mycket med värdegrunden. De använder sig av elevenkäter för att ta reda på hur 

eleverna upplever skolan. Hen säger att eleverna är trygga och trivs på skolan. Inflytandet är 

något som brukar hamna lägre i mätningarna men eleverna säger också att de inte vill ha 

inflytande så det är något skolan jobbar mycket med. C framhåller vikten av en levande 

värdegrund och att lärarnas jobb i ämnesgrupperna präglas av mycket samarbete, strukturen 

på skolan möjliggör även detta samarbete. 

Då vi nu vet vilken kultur som finns på skolorna vill vi veta hur rektorerna jobbar för att 

upprätthålla denna. Rektor A säger att de i veckan har diskuterat just de här frågorna, att de 

inte haft något nedskrivet tidigare. De ska försöka formulera vad de vill att skolan ska vara, 

att det handlar om ett identitetsskapande av både organisationen och medarbetarna. Vad 

känner de anställda som jobbar på skolan, förhoppningen är glädje inför sitt arbete, att det är 

roligt och utmanande och att man känner att man gör skillnad. Rektor B tycker att det är 

viktigt att finnas ute bland eleverna så mycket som möjligt och kunna bjuda på sig själv. 

Rektor C återkommer till arbetet med elevernas inflytande men hen försöker upprätthålla den 

kultur som fanns innan hen tog vid som rektor. Det handlar om att det ska finnas en öppenhet, 

en öppen diskussion om verksamheten, om tjänstefördelningar och vad som ska göras 

framöver.  

Vidare riktades intervjun mot vilka faktorer som är viktiga för samspelet på skolan och det 

kollegiala lärandet. Rektor A ser vikten av ämneslag och arbetslag. De brukar även innan 

höstterminen dra igång träffar och ordna olika gruppövningar för att stärka gemenskapen, det 

är viktigt att bygga en lagkänsla hos både elever och lärare. A nämner personalfester men 

även fikarummet som en plats för samverkan, vissa sitter där oftare än andra men möjligheten 

att komma dit och umgås finns. Rektor B uttrycker vikten av att finnas tillgänglig, återigen 

bjuda på sig själv, skapa förutsättningar för samverkan mellan personal och att alla ska vara så 

delaktiga som möjligt. Rektor C säger att då hen började jobba på skolan som lärare fanns det 

något som de kallade för “skola C”-andan och hen tycker att den har hållit sig kvar, den går ut 

på att det är väldigt mycket samarbete mellan lärarna, man delar med sig av material och 

projekt som funkat bra i klassrummet. 

Kopplat till förra frågan efterfrågade även rektorernas upplevelse av hur samspelet fungerar 

på skolan och samtliga tycker att det inte finns några problem. Rektor A menar att det inte 
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finns några konflikter men det kan alltid bli bättre speciellt det naturliga samarbetet. Vissa 

lärare arbetar mer ämnesinriktat och ämnesövergripande än andra. 

Slutligen efterfrågades vilka värderingar som rektorn skulle säga är viktiga för att uppnå 

likvärdighet i organisationen. Rektor A och C lyfte samarbete, C nämnde även en öppenhet i 

att man vågar och kan diskutera dessa ämnen. Rektor B säger “att det inte spelar någon roll 

vem man är”. 

6.4 Politik 

Den första frågan inom detta tema syftade till att ta reda på hur rektorerna ser på 

ansvarsfördelningen kopplat till likvärdigheten. Rektor A tyckte att det övergripande ansvaret 

låg hen själv. Men att alla som jobbar inom skolan har ett ansvar för att likvärdigheten 

tillgodoses. Rektor B anser att det är rektorns ansvar och rektor C tänker att det också är 

rektorn ansvar men kan inte säga med säkerhet att det är så. Hen menar att situationen är lite 

speciell på deras skola eftersom det är så många rektorer som ska samarbeta. 

Den andra frågan inom politikområdet berörde huruvida det fanns friktioner eller konflikter 

mellan olika professioner på skolan. Rektor A medgav att det kunde hända ibland. Om ett 

ärende handlar om en elevs skolbakgrund kopplat till prestationer, då: 

finns det lärare som säger att det är eleven som måste leverera i en mål- och resultatstyrd 

organisation medan man från elevhälsan, kanske special-pedagogerna kan peka på att det beror 

på det här och det här och att det därför behövs mera tid.  

Rektor B anser att det på deras skola enbart finns sunda friktioner. Det är viktigt att alla får 

komma till tals och presentera synpunkter utifrån sin profession. Rektor C menar att 

konflikterna kan handla om: 

att det kanske inte är tydligt vad en viss profession ska göra eller inte ska göra. Och då kan 

det ju uppstå lite gnissel, ja liksom vad ska specialpedagogen göra vad ligger på mentorn. En 

typisk sån sak är då mentor i en klass där många har anpassningar får höra av special-

pedagogen att den här måste ha den här anpassningen och den här en annan då kan uppstå 

lite friktion för att lärare kanske inte anser att det går att lösa allt i en klass. 

 

6.5 Individ 

Rektorerna gavs möjlighet att formulera hur de jobbar med personalen, främst lärarna, bortsett 

från ett organisationsteoretiskt perspektiv och istället med synen på dem som individer. 

Rektor A inledde med att hen jobbar på individbasis med varje lärare. A ser varje lärare som 
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en individ, det finns en människa bakom det professionella uppdraget. A menar även att hen 

är uppmärksam på hur de anställda mår: 

Mitt uppdrag är ju inte att vara psykolog men jag vill ha ett nära ledarskap. Vi får ofta kritik 

för att man aldrig ser oss, vi sitter inlåsta på våra kontor. Vi är ju kanske inte ute så mycket 

som vi borde vara i klassrummet. Men mina lärare vet att de alltid är välkomna till mig på mitt 

kontor, vissa kommer oftare än andra men jag kör även med uppsökande verksamhet och 

frågar hur det är. 

Rektor B utgår från att lära känna personalen via samtal. All personal har olika 

förutsättningar, bakgrund och prioriteringar.  Rektor C menar att hens situation är lite mer 

speciell nu då hen är rektor för sina i vanliga fall kolleger. C säger: 

Jag försöker bygga vidare på goda exempel som jag har plockat med mig från de rektorer jag 

har haft som lärare och då tänker jag att man vill vara närvarande i första hand. Ha dörren 

öppen när jag kan så att det är lätt att komma hit och prata. Om jag känner att jag har varit 

borta mycket på möten så brukar jag gå en sväng genom lärarrummen.  

C anser att öppen kommunikation är viktigast. 

Gällande likvärdigheten efterfrågades hur rektorerna tror att den påverkas av lärares 

individuella behov, uppfattningar och motivation. Rektor A säger att såsom eleverna behöver 

anpassningar utifrån sina behov behöver även personalen det. Vissa jobbar A mer med medan 

andra fungerar allt med oavsett vad hen säger. Men bra egenskaper är att vara lyhörd och föra 

en dialog inte en monolog. Att jobba inkluderande är även jätteviktigt så att personalen känner 

att de är en del av processen, då känner de sig mer värdefulla i det arbete de gör. Rektor B 

anser att det inte ska spela någon roll vem man är och vilka förutsättningar man har så länge 

alla elever ges samma möjligheter. Rektor C tror absolut att likvärdigheten påverkas av 

lärarnas uppfattningar bl.a. Hen tänker på att lärare kan ha olika sätt att hantera en situation 

där en elev riskerar att inte uppnå målen. En del är själva mer oroade än eleven medan en del 

tänker att de har gett eleven alla möjligheter så nu är det upp till den själv. Lärare har olika 

uppfattningar om var deras ansvar slutar. 

Samtliga rektorer svarade nekande på om de har erfarit att det finns aktörer på skolan som inte 

ställer sig bakom arbetet med likvärdigheten. 

6.6 Resultat (output) 

Den sista delen i den organisationsteoretiska modellen berör resultat eller output. Här 

tillfrågades rektorerna hur de utvärderar måluppfyllelsen runt arbetet med likvärdighet. Rektor 

A har jobbat mycket med verksamhetsutvecklingsdeklarationen under det senaste året och i 
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vår ska de utvärdera verksamheten. I teorin är det alla skolans mål som ska utvärderas men A 

menar att det i praktiken är omöjligt att utvärdera alla. Hen säger dock att likvärdigheten 

kanske är något som de ska se närmare på. De kommer jobba i arbetslagen med 

utvärderingsarbetet. Vad de kommer komma fram till gällande likvärdigheten är hen osäker 

på, A har en viss uppfattningen men kanske hens anställda har en helt annan. Rektor B 

utvärderar likvärdigheten genom medarbetarsamtal, elevenkäten och personalenkäten. Rektor 

C lyfter även elevenkäten som ett viktigt verktyg i utvärderingen. Den tillsammans med 

kursutvärderingarna utgör det stora mätverktyget. Även betygen analyseras när de gör det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Slutligen hördes rektorerna om kvalitetsarbetet kopplat till målen som de satt upp kring 

likvärdigheten, hur jobbar de vidare efter analyserna. Rektor A besvarade inte frågan då man 

inte utvärderat likvärdigheten tidigare och därför inte hade något kvalitetsarbete kopplat till 

det. Rektor B menade att det främst handlar om betygssättningen och bedömningen. Rektor C 

är osäker på frågan, hen nämner analys av resultat och enkäter. Inom det systematiska 

kvalitetsarbetet tittar man även på meritvärden och liknande bitar. 
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7. Analys och diskussion 

 

Diskussionen följer samma rubriksättning som resultatet. Här återfinns analysen av och 

diskussionen om resultatet, de kopplas samman med undersökningens syfte och 

frågeställningar.  

7.1 Förutsättningar (input) 

Jag upplevde en stor osäkerhet hos rektorerna kring frågan om hur elevernas och skolans 

förutsättningar kan påverka likvärdigheten. Ej enbart tolkat utifrån rektorernas svar på 

frågorna som går att läsa i resultatet utan även agerandet under intervjuerna med långa pauser 

och frekvensen av påpekandet att det är ett komplext begrepp. Förutsättningarna är något en 

verksamhet måste ta i beaktande vid organiseringen. I den organisationsteoretiska modellen 

kommer de in som “input”. Alla rektorer lyfte här enbart exempel på skolans förutsättningar 

ej elevernas och det handlade främst om resurser i form av ekonomi. Rektor C nämnde även 

tid och möjligheter. Möjligheter kan dock uppfattas som en ganska vag beskrivning men som 

kan innefatta en mängd olika förutsättningar. Eventuellt var frågan svår att förstå och en 

följdfråga om elevernas förutsättningar borde ha ställts. Det hade kunnat visa på en större 

förståelse för och kunskap om förutsättningarnas påverkan på likvärdigheten. Bergström & 

Millares (2013) menade att det är ganska vanligt att rektorer förstår att den sociala 

elevsammansättningen påverkar likvärdigheten men det är kanske inte alltid så att rektorerna 

vet vad som kan göras åt det. Mer uttömmande svar gällande denna fråga hade eventuellt visat 

på att rektorerna vet mer vad de kan göra.  

Då en liknande fråga som ovan ställdes men likvärdighetsbegreppet utelämnades, dvs. på 

vilket sätt skolans och elevernas förutsättningar påverkar organisationen av 

samhällsvetenskapsprogram. Upplevdes det vara betydligt enklare för rektorerna att svara på 

denna fråga. Det nämns här individanpassning utifrån elevers behov som även hade kunnat 

lyfts på den första fråga eftersom elevernas olika behov i stor grad påverkar likvärdigheten. 

Rektor B’s svar handlar dock snarare om kultur än struktur i och med att de försöker skapa en 

“vi-känsla” på skolan. 

I statens offentliga utredning (2017:35) ger kommissionen förslag på hur likvärdigheten kan 

öka, de nämner att lärare bör få undervisa och att en lösning kan vara att anställa assistenter 
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som ägnar sig åt administrativa uppgifter. Rektor C nämnde att de hade administratörer inom 

verksamheten, det är dock osäkert i vilken utsträckning de hjälper lärarna eller om de främst 

hjälper rektorerna. Vidare framkom det i SOU’n (2017:35) att en hög andel behöriga lärare 

och rektorer är gynnsamt för likvärdigheten. Samtliga rektorer bekräftade att personalen på  

skolan till stor del var behörig. Ytterligare poängterade kommissionen att eleverna måste få 

den stimulans och det stöd som de har behov av. Rektorernas beskrivningar av elevhälsan, de 

rutiner de har på skolan kring elever som riskerar att inte klara kunskapskraven samt att de 

uttryckte att de försöker hjälpa eleverna i så hög grad som möjligt blir en försäkran att man 

jobbar mot det.  

Många av den organisationsteoretiska modellens delar hänger samman detta resonemang 

berör både förutsättningarna och politik i det avseende ifall makten ska vara centraliserad eller 

decentraliserad. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) krävs det en professionalisering inom 

verksamheten för att decentraliserat beslutsfattande ska fungera. I Skolan innebär det i 

praktiken att den försvagas om det är stor omsättning på personalen samt om flertalet på 

skolan är obehöriga i sina ämnen eller professioner. I studien har det framkommit att alla tre 

skolor har en hög andel behöriga lärare och rektorerna menar att omsättningen av lärarna inte 

är särskilt stor. Däremot kan kanske två av rektorerna utifrån verksamma år som rektor inte 

ses som lika erfarna som den ena av rektorerna. Det är även oklart gällande den övriga 

personalens omsättning, samt i hur stor grad professionerna inom elevhälsoteamen är 

behöriga. Höög och Johansson (2014) menar att rektorer som varit anställda under en längre 

tid lyckas bättre med att förena struktur och kultur. 

Den första frågeställningen handlar om hur rektorerna upplever likvärdigheten på skolan. Här 

nämns att eleverna ska ha samma möjligheter av både rektor A och B. Rektor A säger även att 

styrdokumenten ska tolkas likadant därför jobbar de mycket med mallkurser. Rektor C är inne 

på allas rätt till en bra skolgång samt individanpassning så att utbildningen passar alla. 

Samtliga rektorer upplever att den egna skolan arbetar med likvärdighet. Och att det inte finns 

några större problem på skolan kopplat till likvärdighet förutom de få utmaningar som rektor 

A och B nämnde under struktur-temat. Dvs. att på kort varsel kunna sätta in resurser till elever 

när de upptäcker att de är i behov av stöd som rektor B nämnde. Rektor A lyfte svårigheten att 

hitta studiehandledare för elever med annat modersmål där modersmålet är ett mer ovanligt 

språk på skolan samt att det är svårt för elever som går introduktionsprogram att hinna ikapp 

de elever som gått i svensk skola från förskoleklass. 
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7.2 Struktur  

Nästa gång likvärdighetsbegreppet togs upp handlade det om specifika mål kopplat till 

likvärdigheten. När det talas om struktur inom organisationsteorin handlar det om att 

omvandla nationella mål till mål för verksamheten. Under intervjuerna framkom det att 

rektorerna inte hade några konkretiserade mål gjorda utifrån kravet på likvärdighet i 

styrdokumenten. Rektor A hänvisade till styrdokumenten, rektor B lyfte exemplet att de 

försökte jobba extra med pojkarna på skolan eftersom de presterar sämre än flickorna. B 

nämnde även att alla ska få vara och se ut hur de vill. Denna definition av likvärdighet har jag 

inte stött på i tidigare forskning. Rektor C kompletterade efteråt med mål som hen hittat i 

gymnasieskolans uppdragsplan. Det framkom inte om dessa gäller hela kommunen eller om 

de tagits fram på skolan där hen jobbar. Det går ändå att dra slutsatsen att hen inte hade koll 

på målen innan intervjun, möjligtvis beror det på den korta anställningen. Törnsén (2014) är 

tydlig med att rektorer bör konkretisera likvärdighetsmålet och komma fram till detaljmål som 

verksamheten kan jobba med för att utveckla likvärdigheten. Utan mål blir det en utmaning att 

utvärdera likvärdigheten samt bör de finnas ett samband mellan mål och medel. Hur ska det 

gå att ta fram strategier utan att veta vad strategierna ska åstadkomma. Därför är det svårt att 

dra en slutsats om rektorernas förståelse för innebörden av likvärdighetsbegreppet. Hade det 

nationella målet omvandlats till mål för själva verksamheten hade rektorerna även visat 

kunskaper om vad som krävs för att utöka likvärdigheten såsom Bergström & Millares (2013) 

beskriver kunskap, förståelse och vilja för likvärdigheten. 

För att kortfattat diskutera de mål som rektor C mailade efter intervjun stod det i mailet att de 

inom kommunen hade goda förutsättningar som borde tas tillvara. Intressant vore att veta mer 

om vilka dessa förutsättningar anses vara. Kanske handlar det om ekonomin eller ett bra utbud 

av behöriga lärare som rektor C nämnde under intervjun. En följdfråga kring jämställdheten i 

elevernas studieval hade också varit intressant att ställa då innebörden för mig är oklar. De 

övriga två delmålen är lättare att förstå, att gymnasieutbildningar som presterar sämre ska öka 

resultaten mest samt att skolan ska satsa på elever på yrkesprogram så att deras resultat ökar. 

De ställer även dessa målsättningar i förhållandeposition till att de ska vara bättre än rikets 

samt kommunens förbättringar. Frågan är dock hur medvetet skolan jobbar med dessa mål 

och strategier då rektor C inte ens visste om dem till en början. 

Det framkom en viss osäkerhet även gällande strategierna som rektorerna använder sig av för 

att jobba för likvärdighet. Det har enligt Höög och Johansson (2014) framkommit att rektorer 
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har problem att ge exempel på erfarenheter och strategier de använder. De mest 

framgångsrika skolorna leds av rektorer som har större insikt gällande frågor om kultur och 

struktur. Kanske kan detta även kopplas till erfarenheter och strategier för att arbeta mot 

likvärdighet. Rektor A nämnde individanpassningen som en strategi men var osäker på dess 

effektivitet. Strategin ligger dock i linje med vad Jarl, Blossing & Andersson (2017) 

förespråkar, de kom fram till att i de framgångsrika skolorna ligger eleverna, deras behov och 

hur det går för dem i skolan i fokus. Rektor B nämnde att grunden ligger i att bygga relationer 

vilket också enligt Höög (2014a) är viktigt. Det kan ses som ett sätt att utveckla kulturen på 

skolan och när kulturen och strukturen är sammanflätade leder det till skolframgång. Rektor B 

nämner också betygsättningen och många associerar likvärdighet med betyg eftersom de ofta 

nämns tillsammans i debatter. Vidare säger hen att det i större grad händer att fristående 

skolor anklagas för att inte sätta likvärdiga betyg därför kanske rektor B är mer insatt på det 

området. Likvärdighet i betygsättningen kan kanske bidra till likvärdighet inom andra 

områden också, men om inte, är det ändå en del av likvärdigheten. Rektor C tänkte spontant 

på resursfördelningen som en strategi och som både utredarna i SOU’n (2017:35) och 

Bergström och Millares (2013) varit inne på kan skolor genom fördelning av resurser fokusera 

på insatser som stärker likvärdigheten, exempelvis stödåtgärder. C lyfter även att fenomenet 

att kolleger delar med sig av material skulle kunna vara en strategi för att öka likvärdigheten. I 

avsnittet om tidigare forskning var det flera författare som förespråkade samverkan på skolan 

och att det bidrar till ökad likvärdighet vilket betyder att både rektor B och C har rätt i det. 

Rektor C hade även kompletterat via mail med strategier som att fokusera på de sociala målen 

i läroplanerna, arbeta mot förbättrad närvaro, öka stöd och anpassning samt det systematiska 

kvalitetsarbetet. Höög och Johansson (2014) framhöll i sin undersökning att både 

kunskapsmålen och de sociala målen var av vikt för att uppfattas som en framgångsrik skola. 

Bergström och Millares (2013) understryker vikten av det systematiska kvalitetsarbetet det 

går att anta att rektorerna märker skillnader inom skolan men då krävs även att rektorerna 

förstår hur olika faktorer påverkar likvärdigheten samt vet vad de kan göra för att påverka. 

Det övre stycket besvarade frågeställning två kring vilka strategier rektorerna använder på 

skolan. För att sammanfatta dem handlade det om individanpassning för rektor A. 

Sambedömning, samverkan och byggandet av relationer för rektor B. Och rektor C lyfte 

strategierna resursfördelning, samverkan mellan lärare, fokusering på sociala mål, förbättra 

närvaro, systematiskt kvalitetsarbete samt individanpassningar och stöd. 
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Slutligen för att koppla tillbaka till organisationsteorin där Jacobsen och Thorsvik (2008) 

lyfter hur viktigt det är att en organisation definierar mål samt strategier, ser vi att rektorerna i 

samtliga skolor är rätt osäkra kring den egna skolans mål kring likvärdighet. Det är något 

ingen av skolorna diskuterat i särskilt stor utsträckning. De är medvetna om att det står i 

styrdokumenten och alla instämmer i att likvärdigheten är viktig men i två av skolorna (A och 

B) har det inte utformats några specifika mål gällande likvärdigheten. Däremot säger alla tre 

rektorer att de använder sig av strategier för att uppnå likvärdighet. För att återigen koppla till 

organisationsteorin går det att säga att de två skolorna ändå har en vision men saknar målen 

som behövs för att verkligen kunna säkerställa att visionen likvärdighet uppnås enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008).   

7.3 Kultur 

När rektorerna talar om kulturen på skolan nämns värderingar som att eleven ska stå i 

centrum, alla känner alla och att alla ska få vara som de vill. Viktigt är även en levande 

värdegrund, en gemensam identitet och att de är anställda som jobbar på och för en viss skola. 

Det är värt att poängtera att Rektor C nämner att samverkan mellan personalen på skolan är en 

viktig del av kulturen, möjligheten att dela material mellan varandra finns. Samt att det finns 

strukturer på skolan som gjort det ganska lätt att ha just den kulturen. Det kan vara en del i det 

Höög och Johansson (2014) menar med att det måste finnas en balans där kulturen och 

strukturen samspelar.  

Rektorerna anser att samspelet på skolan överlag fungerar bra och de lyfter ett antal strategier 

som ska upprätthålla kulturen. Dessa är öppenhet, att skapa möjligheter att samverka, bjuda 

på sig själv och att jobba med elevers inflytande. Rektor A sade att de inte hade haft något 

dokument med beskrivningar om hur kulturen ska se ut på deras skola. Det är bra att de nu 

försöker formulera vilken kultur på skolan de vill ha. Jarl, Blossing & Andersson (2017) 

identifierade en faktor hos de framgångsrika skolorna, de hade tydliga gemensamma 

värderingar på skolan. Hoy & Miskel (2008) menar också att kulturen bidrar till att påverka 

beteendet hos individerna i detta fall all personal. Men en gynnsam kultur kommer även 

stödja elevernas prestationer, en sådan kännetecknas av bland annat tillit och förtroende. Flera 

av de strategierna som rektorerna nämnde kan tänkas bidra till tillit och förtroende. 

Återigen gav likvärdighetsfrågan osäkra och sparsamma svar. Det som efterfrågades var vilka 

värderingar som är viktiga inom verksamheten för att uppnå likvärdighet. Samarbete, 
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öppenhet och att man ska få vara den man vill var de svar som gavs. Eventuellt kan det hända 

att rektorerna tyckte att de hade gett svar på de övriga frågorna tidigare som de tyckte gällde 

även för denna. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver aspekter som påverkar organisationskulturen, det 

handlar om bland annat marknaden men också ledarskapet. Rektor A nämnde tidigare i 

intervjun att skolan befinner sig i en marknad som styrs av nationalekonomiska principer 

vilket betyder att de måste konkurrera med varandra och att elevernas resultat jämförs och 

mäts. Detta kan självklart påverka kulturen genom ett ökat fokus på att bli en av de bästa 

skolorna men även en annan aspekt kan tas i beaktning, vissa skolor ska vara vinstdrivande. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar också att ledare kan påverka genom språk- och 

kommunikationsstrategier samt genom att arbeta med socialisation. På denna punkt går det att 

se ett mönster, alla rektorerna i studien förespråkar på olika teman en öppen kommunikation 

mellan sig och sina anställda detta kan ses som den främsta kommunikationsstrategin de 

använder sig av för att upprätthålla en viss kultur på skolan. 

7.4 Politik 

Politiktemat berör även på vilken nivå makten ska finnas. Jacobsen och Thorsvik (2008) lyfter 

fördelar och nackdelar med decentralisering och centralisering. De nämner att arbetet blir mer 

enhetligt med en centraliserad beslutsfattning och styrningen blir tydligare. Eventuellt skulle 

det få att uppnå ökad likvärdighet med begripliga och bestämda målsättningar och strategier 

kring likvärdighet inom skolorna men då krävs det att man på central nivå lyckas utforma 

dessa. En fördel med decentraliserad beslutsbefogenhet istället är möjligheten att anpassa 

smidigare och fortare. Om likvärdighet definieras i form av att alla elever ska uppnå 

kunskapskraven oavsett elevernas enskilda behov eller var de bor i landet är det en fördel att 

utformningen av utbildningen och anpassningarna kan göras på lokal nivå. För att hastigt i 

tanken återgå upp till förutsättningarna är det bekräftat både genom denna studie och den 

tidigare forskningen att elevernas olika förutsättningar och behov skiljer sig mellan skolor. 

Och utifrån dessa måste anpassningarna göras då ligger det största ansvaret hos rektorerna. 

Det råder inte helt samstämmighet bland rektorerna om vem som har ansvaret för 

likvärdigheten. Alla nämner åtminstone sig själva även om C är något osäker, men det är ändå 

huvudsaken att de är medvetna om att det är dem själva som har det yttersta ansvaret även om 

det kan vara fördelat på andra också. Men det är i så fall rektorn som fördelar ansvaret och 
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specificerar det inför sina anställda. Höög (2014b) lyfter inom politiktemat att det är rektorn 

som ska fungerar som en länk mellan skolan och omvärlden. Rektorn har även i uppgift att 

styra intressebalansen mellan olika grupper i skolan, därmed blir det viktigt att rektorn agerar 

medlare i olika konflikter och agerar objektivt för att inte tillåta att det enbart är en grupp som 

får komma till tals ständigt. Rektor B nämnde att hen ansåg att det var viktigt att alla 

professioner får komma till tals inom organisationen. Det kan vara ett sätt att hantera 

konflikter med det kan även vara ett förhållningssätt till sin personal och då kommer vi in på 

temat individer i organisationen.  

Den tredje och sista frågeställningen kring hur rektorerna upplever arbetet med likvärdigheten 

berör flera av temana. Under politik går det att koppla den till rektorernas resonemang kring 

ansvarsfördelningen av arbetet med likvärdighet. Rektor A och B sade att det är de själva som 

har det övergripande ansvaret för att likvärdighet uppnås. Rektor A menade dock att trots 

detta har alla som jobbar på skolan ett ansvar inför att likvärdigheten tillgodoses. Rektor C var 

mer osäker om var ansvaret ligger men hen tror att det är hos hen själv. 

7.5 Individ 

I den tredje frågeställningen om hur rektorerna upplever arbetet med likvärdigheten kan även 

individtemat tas upp. Alla rektorerna säger att de inte märkt av några aktörer bland personalen 

som inte ställer sig bakom arbetet med likvärdighet. Rektorerna ger även här sin syn på hur 

lärarnas olika förutsättningar och attityder påverkar jobbet med likvärdighet. Rektor B anser 

att det inte ska spela någon roll vem man är och vilka förutsättningar man har så länge alla 

elever ges samma möjligheter. Rektor C tror absolut att likvärdigheten påverkas av lärarnas 

uppfattningar. Hen tänker att lärare kan ha olika sätt att hantera en situation där en elev 

riskerar att inte uppnå målen. En del är själva mer oroade än eleven medan en del tänker att de 

har gett eleven alla möjligheter nu är det upp till den själv. Lärare har olika uppfattningar om 

var deras ansvar slutar. 

En viktig synpunkt som Höög (2014a) lyfte fram var att rektorer måste anpassa 

organisationen med en medvetenhet om individernas olika behov, mål och motivation samt 

stödja deras utveckling. Rektor A nämner att hennes personal liksom eleverna har olika behov 

och därmed krävs anpassningar. Via samtal tar rektor B reda på hens personals individuella 

behov, mål och motivation. Strategierna som rektorerna använder är att vara lyhörda, föra en 
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dialog och inte en monolog samt jobba inkluderande. Även Jacobsen och Thorsvik (2008) 

förde fram vikten av att arbeta med socialisation och att integrera personalen. 

7.6 Resultat (output) 

Gällande resultatet föreslår Hoy & Miskel (2008) att man ser närmare på måluppfyllelsen, 

arbetstillfredsställelsen sjukfrånvaro, avhopp och allmän kvalitét. Rektorerna (B och C) som 

har tittat på likvärdigheten i det systematiska kvalitetsarbetet nämner att de analyserar olika 

enkäter men även meritvärden, betyg och kursutvärderingar. Rektor A säger att hen aldrig 

utvärderat likvärdigheten och därför inte har något kvalitetsarbete utarbetat. Rektorernas svar 

tyder på en osäkerhet om hur likvärdigheten ska mätas. Speciellt gällande frågan om hur man 

jobbar vidare med att utveckla kvalitén och utveckla likvärdigheten. Det framgår därför inte 

att rektorerna förstår hur alla delarna, mål, strategier och utvärdering hänger samman. 

Eventuellt hade det kunnat ställas följdfrågor t.ex. vad rektorerna kan få reda på om 

måluppfyllelsen av likvärdighet genom att utvärdera på det sätt som de gör. En komplex fråga 

men det hade kunnat visa på en vidare förståelse eller motsatsen. 

Bergström och Millares (2013) diskuterar rektorers vilja att arbeta mot likvärdighet och att 

rektorer kan styra över resursfördelningen till viss del. Då kan den slutsatsen dras, att om det 

finns möjlighet att påverka likvärdigheten i en positiv riktning handlar det främst om huruvida 

rektorn vill det. Åtminstone rektor A uttryckte i intervjun att hen i sitt systematiska 

kvalitetsarbete kanske skulle se närmare på likvärdighet vilket kan tolkas som att hen är villig 

att förbättra den om inte annat åtminstone anser att den är värd att titta närmare på.  

Slutligen kan även detta tema kopplas till den sista frågeställningen om hur rektorerna 

upplever arbetet med likvärdigheten men även till den andra frågeställningen om vilka 

strategier rektorerna använder för att uppnå likvärdighet. Att utvärdera kan ses som en 

strategi, efter en utvärdering kan kvalitetsarbete tas fram och fler strategier utvecklas. Men det 

finns en osäkerhet kring hur likvärdigheten ska mätas. Även om två av rektorerna ger exempel 

på olika verktyg som de använder vid utvärderingar är det osäkert vad de kommer fram till 

med hjälp av dem. Rektor C var osäker på frågan då de skulle beskriva kvalitetsarbetet 

kopplat till de framtagna målen kring likvärdighet. Hen kan inte ge något exempel på hur de 

jobbar efter utvärderingarna. Rektor B nämner att kvalitetsarbetet främst handlar om 

bedömning och betygsättning för dem. 
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8. Slutsatser 

Det återstår funderingar kring den ambivalens runt likvärdighetsbegreppet som Bergström och 

Millares (2013) pratar om. Det kan vara så att rektorernas ofta osäkra svar i frågorna om 

likvärdigheten beror på denna ambivalens från statens sida. Resultatet från studien visar att 

det kan behövas tydligare nationella mål kopplat till begreppet för att likvärdigheten ska öka, 

vilket också regering och riksdag håller på att utreda. Regeringen menar att den bristande 

likvärdigheten är ett av skolans största problem. Vi kan ändå i rektorernas svar se en viss 

förståelse för likvärdighetsbegreppet, en vilja att öka likvärdigheten och en kunskap om vad 

som kan göras som rektor finns.  

Utifrån intervjuerna går det även att konstatera att mycket av det rektorerna gör är rätt när 

jämförelser gjorts med vad forskningen säger om framgångsrika skolor och hur likvärdigheten 

ska stärkas eller uppnås. Dock kopplar rektorerna sällan ihop sina åtgärder och resonemang 

med att det skulle vara strategier för att öka likvärdigheten. Utifrån den observationen verkar 

det saknas en viss förståelse för hur förutsättningarna, strukturen, kulturen, individerna och 

politiken hänger samman. Och att det ska finnas en balans mellan struktur och kultur för att en 

skola ska bli framgångsrik. Jag tänker inte dra några slutsatser huruvida skolorna är 

framgångsrika eller ej jag har enbart försökt visa på samband mellan rektorernas styrning och 

organisation och vad forskningen förespråkar.  

Återigen kan vi lyfta sambandet mellan mål, medel och utvärdering. Det krävs mål för att veta 

hur man ska jobba dvs. vilka strategier som ska utformas och det krävs även mål för att en 

utvärdering av dem ska kunna göras. Det är därför egentligen inte konstigt att osäkerheten 

hänger med rektorerna genom hela intervjun när likvärdighetsbegreppet lyfts. Finns det en 

osäkerhet kring begreppet kommer det även finnas en osäkerhet kring de konkreta målen och 

vidare strategierna och det systematiska kvalitetsarbetet.  
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9. Sammanfattning 
 

Den här studien har undersökt hur rektorer upplever och resonerar kring begreppet och arbetet 

runt likvärdighet samt vilka strategier de använder sig av för att uppnå likvärdighet inom det 

samhällsvetenskapliga gymnasieprogram som de ansvarar för. Resultatet är indelat i sex 

teman som tagits fram ur Hoy och Miskels organisationsteori som i sin tur fungerar som 

analysverktyg av det material som samlats in från de tre rektorsintervjuer som gjorts. 

Ytterligare ett fåtal infallsvinklar som tas upp i bakgrunden har använts för att diskutera 

resultatet de är kopplade till definitioner av likvärdighetsbegreppet, rektorns roll i skolan och 

framgångsrika skolor. Resultatet diskuteras även utifrån vad den tidigare forskningen säger på 

området. 

Ur resultatet går det att utläsa att samtliga rektorer anser att de jobbar med likvärdighet på 

skolorna. De inte har ingen erfarenhet av större problem kring likvärdighetsarbetet, det har 

fungerat bra och kärnan i begreppet är att alla elever ska ha samma möjligheter. Det skiljer sig 

hur många strategier rektorerna använder för att uppnå likvärdighet men de strategier som 

nämns är individanpassning, resursfördelning, att öka elevers närvaro och fokusering på de 

sociala målen. Vidare lyfts även samverkan och samspel i form av sambedömning, byggandet 

av relationer och att dela med sig av material kollegor emellan som viktiga strategier. 

Två av rektorerna anser att de har det yttersta ansvaret för att likvärdighet ska uppnås medan 

en av rektorerna är osäker och tror att det är hen som har ansvaret. Samtliga informanter säger 

också att alla på skolorna ställer sig bakom arbetet med likvärdighet. Störst osäkerhet råder 

hos rektorerna när de ska ge exempel på konkreta mål i deras verksamhet utifrån det 

nationella kravet på likvärdighet. Denna osäkerhet återkommer när rektorerna diskuterar 

utvärdering och kvalitetsarbete kopplat till likvärdigheten. 

Slutsatsen är att rektorerna har svårt att resonera kring begreppet likvärdighet när det i detta 

fall är relaterat till skolans och elevernas förutsättningar. Detsamma gäller när mål ska 

konkretiseras och strategier utformas för att likvärdigheten ska utvecklas och uppnås. Dock 

vill alla rektorerna jobba med likvärdighet men de har problem med att faktiskt resonera kring 

hur det bör ske på ett flertal plan.  
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Bilaga - Intervjuguide 

 

Inledande frågor och frågor om förutsättningar: 

1. Hur kommer det sig att du började jobba som rektor? Hur länge har du jobbat som 

rektor? 

2. Hur kom det sig att du började jobba på den här skolan? Hur länge har du jobbat här? 

3. Hur många elever går på samhällsvetenskapsprogrammet? 

4. Kan du berätta om elevsammansättningen på programmet?  

5. Kan du berätta om skolans förutsättningar?  

6. Om du skulle jämföra förutsättningarna som din skola och dina elever har med andra 

skolor i länet, kan du se några likheter eller skillnader? 

7. Vad skulle du säga att likvärdighet betyder för dig i ditt jobb som rektor? 

8. På vilket sätt tror du att elevers och skolans förutsättningar kan påverka 

likvärdigheten? 

Frågor om struktur: 

9. Kan du berätta lite om strukturen på skolan? 

10.  På vilket sätt påverkas organisationen av samhällsprogrammet av till exempel de 

förutsättningar du nämnde tidigare? 

11.  Skulle du kunna berätta lite om elevhälsan på skolan, hur är den organiserad?  

12.  Vilka rutiner finns kring f-varningar och elever som riskerar att inte ta examen? 

13.  Finns det några skillnader i organisationen av programmet mellan årskurserna? 

14.  Har ni satt upp några mål gällande likvärdighet på skolan?  

15.  Vilka strategier använder ni er av för att uppnå likvärdighet?  

16.  Vilka utmaningar möter du på skolan gällande arbetet med likvärdighet? 

Frågor om kultur: 

17.  Kan du Beskriva kulturen på skolan?  
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18.  Skiljer den sig mellan kulturen på samhällsvetenskapsprogrammet? 

19.  Vilka strategier har du för att arbeta med skolans kultur? 

20.  Vilka faktorer är viktiga för samspelet på skolan?  

21.  Hur skulle du säga att samspelet på skolan fungerar? 

22. Vilka värderingar inom organisationen skulle du säga är viktiga för att uppnå 

likvärdighet? 

Frågor om politik: 

23.  Vad är din uppfattning om ansvarsfördelningen gällande likvärdighet? Vem har 

övergripande ansvar för att likvärdigheten uppnås? 

24.  Finns det friktioner eller konflikter mellan olika professioner på skolan?  

Frågor om individ: 

25.  Beskriv hur du som rektor jobbar med lärare som individer bortom det 

organisationsteoretiska.  

26.  Hur tror du att likvärdigheten påverkas av lärarnas individuella behov, uppfattningar 

och motivation?  

27.  Finns det aktörer på skolan som inte ställer sig bakom arbetet med likvärdighet? Hur 

arbetar du med dessa? 

 Frågor om resultat: 

28.  Hur utvärderas måluppfyllelsen om likvärdighet? 

29.  Beskriv kvalitetsarbetet kopplat till målen gällande likvärdighet? 

 


