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Inledning    
Den här rapporten handlar om en forskningscirkel om likvärdighet och segregation. 

Forskningscirkeln var ett samverkansprojekt mellan Forum för samverkan (FoSam) vid Uppsala 

universitet1 och Uppsala kommun. FoSam är en centrumbildning som syftar till att bidra till 

samarbete mellan universitetet och åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, 

Tierp, Uppsala och Östhammar (Forum för samverkan, 2021). Behovet av en forskningscirkel som 

vänder sig till ett antal deltagare på strategisk nivå från Uppsala kommun (verksamhetsutvecklare 

samt andra nyckelpositioner) initierades av utbildningsdirektören som ett led i kommunens arbete 

med att utveckla ett underlag om hur likvärdighet kan främjas och segregationens negativa effekter 

motverkas i och mellan förskolor och skolor. Underlaget är ett led i framtagandet av en långsiktig 

strategi för ökad likvärdighet i kommunen. En viktig utgångspunkt för detta arbete är en 

kartläggning av nuläget när det gäller frågor om likvärdighet och segregation i förskolor och skolor. 

Detta förutsätter i sin tur tillgång till data som kan fungera som indikatorer för hur läget ser ut där. 

Uppsala kommun vill därför se över, vidareutveckla och eventuellt komplettera tillgången till data 

och indikatorer inom verksamheterna för att på bästa sätt arbeta med detta uppdrag. Detta ledde i 

sin tur till att en projektplan upprättades mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet.  

 

Syftet med forskningscirkeln  
Syftet med forskningscirkeln var att stärka deltagarnas forskningslitteracitet avseende segregation 

och likvärdighet och att de lärdomar och insikter som nås under cirkelns gång kan bli en del i 

utbildningsförvaltningens verksamhetsutveckling. Särskild fokus låg på att identifiera och 

problematisera indikatorer i analysen av relationen mellan likvärdighet och segregation i förskola 

och skola.   

Likvärdighet och segregation  
Det är svårt att definiera begreppet likvärdighet och dess innebörd. Samtidigt har likvärdighet fått 

en central del i den skolpolitiska debatten eftersom den kan betyda olika saker och är svårt att mäta. 

Begreppet har diskuterats i flertalet forskningsstudier och statliga rapporter (Holmlund, Helena, & 

Öckert 2019 s. 27). I likhet med Holmlund, Helena, & Öckert, utgår vi i denna 

forskningscirkelrapport från att likvärdighet ”handlar om skolans kompensatoriska uppdrag.” I 

detta sammanhang riktas fokus mot att ”undersöka i vilken utsträckning skolan utjämnar skillnader 

mellan elever med olika förutsättningar, och därmed bidrar till målet om att alla barn ska ha lika 

möjligheter i livet.” (s. 33) 

 

Enligt Skollagen (2010:8000, 1 kap, 9§) ska ”utbildning inom skolväsendet vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” Skolverket konstaterar i sin 

lägesbedömning av den svenska skolan (2020, s. 10) att skolsegregationens negativa påverkan på 

likvärdigheten riskerar att  

 
försämra skolväsendets förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. Detta drabbar elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast. Dessutom kan 

skolsegregationen leda till stigmatisering av elever som går i skolor med mindre gynnsam 

socioekonomisk sammansättning. Skolsegregationen kan också ha en negativ påverkan på den sociala 

 
1 https://www.forumforsamverkan.uu.se/  

https://www.forumforsamverkan.uu.se/
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sammanhållningen i samhället när skolan allt mindre är en plats där elever med olika bakgrund och 

förutsättningar möts.  

 

Segregation beskrivs inom samhällsvetenskaplig forskning som en process där olika aktörer 

(inklusive barn och ungdomar) deltar, frivilligt eller påtvingat, i att skapa och återskapa rumslig, 

geografisk, social (och mental) åtskillnad mellan olika grupper i samhället.2 Att skolsegregationen 

är sammanflätad med bostads- och arbetsmarkandssegregationen är numera väl beforskad här i 

Sverige (se till exempel Andersson m fl. 2017). Den rumsliga dimensionen av segregation 

(boende/bostadssegregation) handlar bland annat om åtskiljande av befolkningsgrupper baserat på 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet, hudfärg, religion med mera. Detta är i sin tur en viktig del i 

återskapandet av sociala och ekonomiska maktrelationer i samhället. Det är också så begreppet 

beskriv i Nationalencyklopedin (NE): ”bostadssegregation, tillstånd på bostadsmarknaden som 

innebär att grupper av hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra, vanligen 

i stadsdelar och bostadsområden med olika fysisk och social status.” 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/boendesegregation , hämtad 2022-02-17).  

 

Forskningen om boendesegregation uppmärksammar bland annat de processer varigenom 

segregationen skapas och som är särskilt diskriminerande för människor nyanlända flyktingar och 

invandrare) som är födda utanför Europa och är bosatta i bostadsområden som är ”inbegripna i 

avancerad marginalisering, områden där inkomstnivåer, ohälsotal, arbetslöshet, barnfattigdom, 

skolresultat visar på helt andra levnadsbetingelser och konsumtionsmöjligheter än i villaförorten 

eller innerstaden.” (Bunar & Sernhede (red.) 2013:16). I detta sammanhang brukar man också inom 

forskningen prata om ”rasifiering av staden” (Molina 1997, s.62) och att i detta rasifierade 

(makt)landskap skapar olika sociala grupper sig själva som individer (Lundström 2007, s.142). 

Bostadssegregationens effekter på barn- och ungas skolgång och uppkomsten av skolsegregation 

har även uppmärksammat i diverse statliga rapporter och utredningar. 

 

Skolsegregation innebär, enligt Skolverket, ”att elever med liknande socioekonomisk bakgrund och 

migrationsbakgrund går i samma skolor och att elever med olika bakgrund inte gör det.” 

(Skolverkets lägesbedömning 2020, s. 76). Skolverket konstaterar i samma rapport från 2020 att: 

  

Skolsegregationen i Sveriges grundskolor har tilltagit de senaste femton åren och skolorna blir allt mer 

uppdelade sett till elevsammansättning. Elever med mer respektive minde gynnsam socioekonomisk 

bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå i olika skolor. Den ökade skolsegregationen kan 

kopplas till boendesegregation men även utformningen av skolvalet har betydelse.” (Skolverkets 

lägesbedömning 2020, s. 10).  

 

Skolsegregationens bakomliggande faktorer ock konsekvenser i relation till likvärdighet och 

ojämlikhet har diskuterat i flertalet nationella (Bunar 2018; Bunar & Sernhede red. 2013; Sernhede 

& Tallberg Broman red. 2014; Dahlstedt & Fejes red. 2018), internationella forskningsstudier (Ball 

2003; Bell 2007; Raveaud & Zanten 2007; Valenzuela, Bellei, & Ríos 2014) och statliga rapporter 

(SOU2019:40). Gemensamt för de olika nationella och internationella forskningsstudierna är att de 

 
2 Se till exempel Lindström (2019) för en introduktion till segregationsbegreppet samt de olika bidragen i Magnusson 
Turner & Andersson (red. 2008) för en mer utförlig diskussion kring segregationens olika dimensioner och 
konsekvenser. Se också Gustafson (2006) och de olika bidragen i Bunar & Sernhede (red. 2013) för en mer utförlig 
diskussion kring hur barn och ungdomar är med och skapar, återskapar och utmanar olika segregationsprocesser. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/boendesegregation
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uppmärksammar skolsegregations bakomliggande effekter och konsekvenser, skolval och skolors 

val av elever med utgångspunkt i sociala kategoriseringar såsom klass, genus, etnicitet 

(födelseland/utrikesfödda/svensk bakgrund/utländsk bakgrund) och plats. De citerade 

forskningsstudierna visar bland annat att det fria skolvalet och marknadsorienteringen av 

utbildningssystem bidragit till negativa konsekvenser för skolans likvärdighet och kompensatoriska 

uppdrag. Vidare påvisar de olika forskningsstudierna hur skolsegregationen i kombination med 

boendesegregationen har lett till ökad ojämlikhet i samhället. Samtidigt visar statliga rapporter att: 

 
Trenden mot ökad skolsegregation har dock brutits i ett avseende: det senaste decenniets ökade 

invandring har medfört att en större andel skolor har elever med utrikes bakgrund idag än för 20 år 

sedan, och att ökningen i skolsegregationen med avseende på migrationsbakgrund därmed har stannat 

av (SOU 2019:40, s. 10). 

 

Forskningscirkelns struktur, innehåll och deltagarnas reflektioner 
Syftet med forskningscirkeln var att stärka deltagarnas forskningslitteracitet avseende segregation 

och likvärdighet och att de lärdomar och insikter som nås under cirkelns gång kan bli en del i 

kommunens verksamhetsutveckling. Särskild fokus låg på framtagandet av indikatorer för att 

analysera relationen mellan likvärdighet och segregationen för att ”undersöka, i vilken utsträckning, 

skolan utjämnar skillnader mellan elever med olika förutsättningar, och därmed bidrar till målet om 

att alla barn ska ha lika möjligheter i livet.” (Holmlund, Sjögren och Öckert 2019, s. 33). 

  

Forskningscirkeln valdes och har organiserats utifrån en förhoppning om att de lärdomar och 

insikter som diskuteras nedan kan leda till att ett helhetsgrepp kan tas om de utmaningar som 

Uppsala kommun står inför i det fortsatta arbetet med att analysera relationen mellan likvärdighet 

och segregation. Enligt pedagogikprofessorn Sven Persson (2009, s. 7) är utgångspunkten för 

forskningscirkeln att “den är en pågående dialog mellan forskare och yrkesverksamma som kan 

lägga en grund för att utveckla den egna praktiken. Forskningscirkel är en form av fortbildning där 

”pedagogerna utgör aktiv part, där reflektion och diskussion har en central roll och där 

anknytningen till aktuell forskning och teori är stark.” (Furu & Sandvik 2019, s. 2). I processen är 

syftet att det ska ske en ömsesidig påverkan mellan forskare och yrkesverksamma så att båda parter 

förändrar sin syn på problemet. Resultatet av forskningscirkeln ska leda till nya kunskaper som kan 

användas i arbetet med att ta fram indikatorer när det gäller frågor om likvärdighet och segregation 

i förskolor och skolor. I detta sammanhang kan forskningscirkelledaren upptäcka att det behövs 

mer forskning kring den verksamhet som bedrivits i cirkeln. I det här fallet är det viktigt är att 

forskningscirkeln inte ska bygga på “bristmodell, det vill säga förutsätter att lärare saknar en viss 

kunskap eller behöver tillrättavisas på ett eller annat sätt, snarare än på utvecklingsmodell som 

bygger på lärarens aktiva utforskande.” (Pihlgren, red. 2019, s. 19).  

 

I enlighet med Perssons och Pihlgrens resonemang har utgångspunkten för arbetet i 

forskningscirkeln varit att skapa ett förtroendefullt och prestigelöst klimat mellan deltagarna och 

forskningscirkelledaren. Intentionen har varit att utnyttja den kraft som ligger i lärande interaktion 

där lärandet sker i samspel och i växelverkan med varandra. En annan central utgångspunkt har 

varit att bidra till ett stärkt deltagarnas forskningslitteracitet och vetenskapliga förhållningssätt. 

Således hade samtalen i cirkelträffarna karaktären av att vara både utforskande och reflekterande 
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och syftade till att fördjupa cirkeldeltagarnas och cirkelledarens kunskaper om relationen mellan 

skolsegregation och likvärdighet. För att dokumentera de kunskaper som skapades under cirkelns 

gång fick deltagarna skriva både individuella reflektionsuppgifter och gruppuppgifter. I den första 

uppgiften som genomfördes i mindre grupper, fick cirkeldeltagarna söka efter och läsa en 

populärvetenskaplig eller en ”vanlig” vetenskaplig artikel på svenska/engelska inom sina respektive 

verksamhetsområden och förbereda en kort redovisning (ca30 minuter/grupp) utifrån följande 

frågor: På vilket/vilka sätt bidrar artikeln till att öka våra kunskaper om ämnet? Hur och varför vill 

vi använda den valda artikeln i vårt arbete?   

 

Den andra uppgiften som delades ut halvvägs in i forskningscirkeln gick ut på att varje 

cirkeldeltagare skrev en reflekterande text (ca 2-3 sidor) om processen hittills med 

forskningscirkeln. Syftet med uppgiften var att uppmana och uppmuntra till reflektion över det 

egna lärandet i relation till innehållet i den första halvan av träffarna (och dess innehåll) i 

forskningscirkeln.  Den tredje uppgiften som också var individuell (ca 2-3 sidor) syftade till att 

fånga in deltagarnas samlade reflektioner över hela cirkelns struktur och genomförande. 

Gemensamt för uppgifterna var att de syftade till att cirkeldeltagarna diskuterade sina erfarenheter 

av forskningscirkels upplägg och innehåll samt de kunskaper de ansåg att de tillägnat sig under 

processens gång. Den övergripande frågeställning som vägledde arbetet med uppgifterna i 

forskningscirkeln var om cirkelns upplägg och innehåll gett (fördjupad) teoretisk förståelse för den 

egna praktiken som i förlängningen kan möjliggöra en förändring utifrån observerade behov. 

 

Forskningscirkeln började med att vi gick igenom förutsättningarna för cirkelns innehåll, upplägg 

och genomförande. Sammanlagt genomfördes tio träffar, en gång per månad över tre terminer (vt-

21, ht21 och vt22 då vi blev tvungna att flytta de tv sista träffarna till februari respektive mars 2022). 

Varje träff var på tre timmar och var från början planerade att vara förlagda växelvis i Uppsala 

kommun/Uppsala universitetet, men samtliga träffar skedde digitalt med anledning av 

restriktionerna i samband med Covid-19 pandemin. Under forskningscirkelns träffar ägnade vi 

tiden åt att ta del av två föreläsningar om relationen mellan segregation och likvärdighet, 

diskuterade utbildningssociologisk och pedagogisk forskning samt statliga rapporter som på olika 

sätt uppmärksammar arbetet med segregation och likvärdighet i relation till förskola och skola, 

samt arbetade fram ett underlag som ska fungera som en del i kommunens verksamhetsutveckling. 

Underlaget presenteras nedan under rubriken resultat.  

 

I forskningscirkeln deltog från början nio personer, men under resans gång hoppade fyra deltagare 

av cirkeln på grund av byte av arbetsgivare eller arbetsuppgifter. Trots avhoppen och förändrad 

gruppdynamik är de fem som blev kvar nöjda med forskningscirkeln. I deras allmänna 

beskrivningar (i individuella uppgifter) av forskningscirkelns struktur och innehåll framträder i 

allmänhet en positiv bild av deras uppfattning om forskningscirkeln och de kunskaper de har 

tillägnat sig under processens gång.  

 

Enligt en av cirkeldeltagarna (D2) har medverkan i forskningscirkeln  
 

delvis givit en bekräftelse på att vi arbetar i en positiv riktning men det har också bidragit till att jag 

identifierat områden där vi behöver problematisera vissa delar och utveckla arbetet vidare (D2).  
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En annan av de fem deltagarna (D4) som fullföljde forskningscirkeln berättar att: 

 
Medverkan i forskningscirkeln och processen hittills har givit mig många nya tankar kring kvalitet och 

likvärdighet. Fått mig att mer reflektera över komplexiteten, men även fått mig att stolt konstatera att 

mycket utav det vi jobbar med inom förskolan och som jag driver bidrar till att vi jobbar framåt, men 

att vi har mycket kvar att jobba med. (D4) 

 

Cirkeldeltagare fem (D5) berättar att:  
 

Jag tycker att jag med forskningscirkeln har fått en djupare insikt och förståelse kring komplexiteten i 

hur vi ska få svar på de frågor vi vill ha svar på för att kunna göra analyser, mål och aktiviteter för att 

det ska bli bättre för alla barn och elever, till exempel frågas det efter elevers och vårdnadshavares 

upplevelser i många utav frågorna som ställs. Detta är såklart viktigt men blir väldigt relativt utifrån 

erfarenheter och kunskaper. Kan man koppla detta till verkliga händelser, erfarenheter och kunskaper 

inom det som efterfrågas kan analysen bli mer kvalitativ tänker jag. […] Det har varit mycket givande 

med en strategisk forskningscirkel där alla skolformer deltagit. Det har skapat en större förståelse för 

olikheterna inom skolformerna men även likheter gällande utmaningen med insamling av data och 

hur denna ska hanteras, samt hur skola och förskola påverkas av samhällets segregation gällande 

boendestrukturer, normer och bilder av samhället och människor. Upplägget med träffarna har varit 

bra och alla har deltagit med konstruktiva och reflekterande tillägg utifrån erfarenheter och kunskaper. 

Det har dock varit svårt att hinna med de skrivuppgifterna då Covid-pandemin och annat har tagit 

mycket tid. (D5) 

 

Att i forskningscirkelformat få fördjupa kunskaperna om segregation och likvärdighet med fokus 

på strategisk nivå och olika skolformerna upplevs positiv av samtliga deltagare som fullföljde 

cirkeln. Här illustrerat av cirkeldeltagare 1: 

 
Positivt med representation från alla skolformer i cirkeln. Det är en bra utgångspunkt då vi kan ha 

hjälp av innehållet i cirkeln kring hur vi ska arbeta vidare med våra trygg- och likvärdighetsfrågor 

bland annat. Ger också input i arbetet med att arbeta vidare med våra skolor med låg måluppfyllelse. 

(D1)   

 

Deltagare 3 berättar att forskningscirkeln har gett hen  

 

en ökad medvetenhet som borde rusta oss för våra uppdrag. Det som jag tar med mig är framförallt 

insikten kring behovet av bakgrundsfrågor så att analysen kan bli mer stringent och tydligare. De 

indikatorer vi har idag möjliggör inte en djupare förståelse utan speglar mer en generell upplevelse av 

välbefinnande. En fördjupad analys där vi kan spåra vilka grupper eller bakgrundsfaktorer som vi 

behöver rikta insatser eller en fördjupad analys mot.” (D3) 

 

Efter presentationen av forskningscirkelns struktur, innehåll och deltagarnas reflektioner ägnas 

nästa kapitel åt att presentera och diskutera resultatet av arbetet med framtagandet av indikatorer.  
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Resultat av arbetet i forskningscirkeln  
Resultatet av forskningscirkeldeltagarna arbete med att läsa och diskutera ett begränsat urval av 

aktuell forskning samt granskning av kommunens arbete med framtagandet av indikatorer 

redovisas nedan i form av förslag och rekommendationer inom fem utvecklingsområden:  

- Revidering av elev- och föräldrar/vårdnadshavarenkäter   

- Särskilda satsningar inom studie- och yrkesvägledning och elevhälsa 

- Likvärdighetsperspektiv i utvecklingssamtal i förskolan och skolan  

- Kartläggningen av barns språkkompetenser och dess koppling till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) 

- Kompetensutvecklande insatser för barnskötare och personal som inte har 

barnskötarutbildning 

 

1) Revidering av elev- och föräldrar/vårdnadshavarenkäter   
I enkätfrågorna till elever saknas frågor kring deras sociokulturella bakgrunder och egna upplevelser 

av olika situationer i skolan. Således rekommenderar cirkeldeltagarna att man ser över 

bakgrundsfrågorna i samtliga elev- och föräldraenkäter.  

Cirkeldeltagarna rekommenderar följande förändringar: 

• Bakgrundsfrågor syftar till att göra det möjligt att se om det finns skillnader och likheter i 

vårdnadshavare/barn/elever-svar. De typer av bakgrundsvariabler som vi rekommenderar är 

socioekonomiska variabler och kulturgeografiska variabler (t ex utbildning, yrke, 

migrationsbakgrund, bostadsområde, avstånd mellan hem och förskola/skola etc (se bilaga 1). 

Således syftar bakgrundsfrågorna till att fånga in variationen mellan t ex migrationsbakgrund 

och socioekonomiskt tillstånd, kön, bostadsområde osv. Och genom att ”korskoppla” dessa 

variabler möjliggöra en fördjupning av huvudmannens analys. Underlaget kan sedan användas 

för att sätta in rätt insatser mot rätt elevgrupp på rätt skola. Men också kunna för att kunna 

följa olika elevgrupper över tid och mellan skolformer.    

• Elevenkäterna fokuserar idag på hur eleven upplever sin skolmiljö men inte elevens upplevelser 

av att blivit kränkt, eller utsatt för diskriminering, vilket försvårar analysen. Vi föreslår att fokus 

i intervjuerna ska vara på det senare, alltså elevers upplevelser av t ex diskriminering. Eleverna 

kan tex svara på frågan3 om de har upplevt att de har blivit utsatta för diskriminering med hjälp 

av diskrimineringsgrunderna4 plus kategorierna Språk och Hudfärg.  

• På gymnasiet kan man bland annat av etiska skäl, ställa fler frågor än till elever i tidigare åldrar. 

Elever på gymnasiet kan tex svara på frågor om sina föräldrars/vårdnadshavares, födelseland, 

högsta utbildningsnivå, yrke, fritidsaktiviteter, vilka språk som talas hemma etc. Det kan vara 

bra om det finns flervalsalternativ i de frågar som syftar till fånga in en större variation i 

elevernas svar, men vi rekommenderar att föräldrar, elever och barn väljer ur olika scrollistor 

istället öppna svar, eftersom det underlättar hanteringen och analys av olika svar.  

• Vidare bör arbetet med analysen av enkätsvaren tydligare kopplas till det systematiska 

kvalitetsarbetet och genom att beakta en starkare styrning för återkopplingsdialog med elever 

 
3 Exempel på fråga: ”Har du under de senaste 12 månaderna upplevt att du utsatts för diskriminering?” hämtat från 
Botkyrka kommuns Medborgarundersökning 2018.  
4 I Diskrimineringslagen (2008:567) ”finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.” 
https://www.do.se/diskriminering/diskrimineringsgrunder (hämtad 2022-02-21).  

https://www.do.se/diskriminering/diskrimineringsgrunder
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och vårdnadshavare för ökad enkätlegitimitet och fördjupad analys. Det senare kan med fördel 

göras genom att på strategisk nivå ge förutsättningar för återkommande erfarenhetsutbyte 

mellan olika skolnivåer. På operativnivå kan arbetet med enkätsvaren ingå i andra 

handlingsplaner som plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskola och skola. 

I detta sammanhang är elevers delaktighet i analysen viktig eftersom det skapar legitimitet. 

Genom att få eleverna delaktiga i analysen kan man ta vara på elevernas” inspel”.  

 

2) Särskilda satsningar inom studie- och yrkesvägledning och elevhälsa 
Cirkeldeltagarna konstaterar att studie- och yrkesvägledningen och elevhälsan har en undanskymd 

roll i förhållande till resultatdelarna och betydelsen för måluppfyllelsen i arbetet med inkludering, 

likvärdighet och segregation. I detta sammanhang reser sig ett antal frågor som beskrivs nedan.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

• Har huvudmannen ett långsiktigt och samordnat arbete för elevers fortsatta 

utbildningsvägar? Hur ser det ut?  

• Hur arbetar huvudmannen för en strukturerad kontakt mellan högstadiet och gymnasiet? 

Hur ser det ut?  

• Finns det på huvudmannanivå en generell plan för kompetensutveckling och uppföljning 

av studie- och yrkesvägledningen i relation till segregation och likvärdighet?  

• I vilken utsträckning arbetar huvudmannen och rektorn för att skapa förutsättningar för 

arbetet med att ge eleverna god vägledning så att de får en överblick över fortsatta 

utbildningsvägar som motverkar olikvärdighet och segregation? 

• Finns det särskilda arbetssätt och kompetenser som vägledare behöver utveckla för hur de 

ska stödja elevers lärande om utbildning och arbetsliv i samtal?  

• Vilken roll spelar studie- och yrkesvägledningen och elevhälsa för övergången mellan 

årskurs nio och gymnasiet?  

• Hur ser studie- och yrkesvägledare på det kompensatoriska uppdraget i sin yrkesroll.  

 

 

Elevhälsan 

• I vilken utsträckning arbetar huvudmannen för att skapa förutsättningar för elevhälsans 

arbete med att motverka olikvärdighet och segregation? 

• Finns det på huvudmannanivå en generell plan för kompetensutveckling och uppföljning 

av elevhälsans arbete i relation till segregation och likvärdighet? 

• Säkerställer huvudmannen att det finns tillgång till olika yrkesprofessioner inom 

(elevhälsan) i skolorna för att möta elevers olika behov i relation till likvärdighet och 

segregation? 

• Hur följer man upp elevhälsans arbete på huvudmannanivå? Vilka skillnader finns det 

mellan olika skolor i kommunen avseende elevhälsans arbete?   

• Säkerställer rektor att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsa och finns det 

utarbetade rutiner för förebyggande och hälsofrämjande insatser?   
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• Hur säkerställer huvudmannen och rektor att elevhälsans arbete är ett prioriterat 

utvecklingsområde för att förbättra resultaten och för att främja en likvärdig elevhälsa?  

• Hur följer huvudmannen (och rektorn) upp att insatta åtgärder leder till att eleverna får det 

stöd de behöver och som också leder till ett ökat resultat?  

• I vilken utsträckning säkerställer huvudmannen att skolor har tillgängliga lärmiljöer och att 

skolorna har den kompetens som behövs för att möta alla elevers behov?  

• Hur ser elevhälsans personal på det kompensatoriska uppdraget i sina yrkesroller.   

 

Med utgångspunkt i ovanstående frågor formulerar vi tre tänkta förslag till särskilda satsningar med 

fokus på att stärka samverkan mellan elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vilket också 

forskningen betonar och underbygger (se tex Beckman, Nilsson & Sorbring red. 2019; Lovén red. 

2015).  

 

1. Särskilda utbildningsinsatser för att stärka samverkan mellan elevhälsa, studie- och 

yrkesvägledning,  

2. Säkerställa tillgången till studie- och yrkesvägledare i tillräcklig omfattning framförallt på 

grundskolan.  

3. Skapa förutsättningar för samverkansinsatser i övergångar mellan grundskola och 

gymnasiet, med särskilt fokus på nyanlända elever och elever som har studiehandledning 

på modersmål/starkaste skolspråk. Här vill forskningscirkeldeltagarna särskild 

uppmärksamma behovet av kompetensutvecklingsinsatser för elevhälsan och studie- och 

yrkesvägledningen inom interkulturalitet och migrationsprocessers betydelse för barn- och 

ungas sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

 

Detta arbete kan förslagsvis göras i följande steg:  

• Enkätundersökning bland elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen.  

• Fokusgruppsintervjuer som utgår ifrån tematiskanalys av enkätsvaren.  

• Kompetensutvecklingsinsatser för respektive professionsområde.  

• Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser (enkäter, fokusgruppsintervjuer och 

kompetensutvecklingsinsatser). 

 

3) Likvärdighetsperspektiv i utvecklingssamtal i förskolan och skolan  
Att använda utvecklingssamtal med vårdnadshavare i förskolan som ett sätt att fördjupa analyser 

ur ett likvärdighetsperspektiv tror vi kan vara en bra idé. En dialog med vårdnadshavare utifrån 

framträdande spår i statistik kan säkerligen bidra till en vidgad förståelse för orsakerna bakom 

resultaten – vilket möjligen bör bidra till mer träffsäkra utvecklingsåtgärder. Om 

utvecklingssamtalet ska användas för att mer strukturerat hämta in data för analys av 

likvärdighetsrelaterade frågor finns det en del etiska aspekter att beakta. Om vi exempelvis 

använder utvecklingssamtalet för att hämta in information om hur många gånger i veckan 

vårdnadshavare på en förskola läser för sitt barn, kan det uppfattas som ”kontroll” av 

föräldraskapet - så det blir viktigt med kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare. 

Varför ställer förskolan dessa frågor, hur används svaren osv. Vi tror, i linje med forskningen, att 

det blir viktigt att tänka kompetensutveckling i samband med implementeringen av ett sådant 
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material (Sandell Ring 2021; Lahdenperä 2018; Lorentz & Bergstedt 2016; Björk-Willén, Gruber, 

& Puskás red. 2013). 

 

4) Kartläggningen av barns språkkompetenser och dess koppling till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) 
När det gäller förskolans arbete med likvärdighet och segregation föreslår vi att huvudmannen 

skapar förutsättningar för att arbetet med kartläggningen av språkliga kompetenser tydligare 

kopplas till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Detta i linje med den forskning 

som uppmärksammar vikten av att förskolans personal har kunskaper om relationen mellan språk, 

flerspråkighet och identitetsutveckling (se tex Sandell Ring 2021; Harju-Luukkainen & Kulti red. 

2017). 

 

5) Kompetensutvecklande insatser för barnskötare och personal som inte har 

barnskötarutbildning 
Med stöd i aktuell forskning och nulägesanalysen över förskolans verksamhet i relation till 

segregation och likvärdighet, föreslår vi att huvudmannen skapar förutsättningar för att anordna 

kompetensutvecklande insatser för barnskötare och personal som inte har barnskötarutbildning 

inom segregation och likvärdighet med yrkesspecifik terminologi. Flertalet forskningsstudier har 

visat att 

 
Bristande kompetens hos personalen kan även hindra arbetet med läroplanens mål och intentioner 

beträffande mångfald och kulturarv. Att förskolan ska ge en likvärdig utbildning och ge samma möjligheter 

och på lika villkor pröva och utveckla förmågor och intressen är också en svår utmaning. (Lahdenperä 2018, 

s. 13). 

 

Forskningen (se tex Sandell Ring 2021) uppmärksammar även vikten av att barnskötare och 

personal som inte har barnskötarutbildning utvecklar kunskaper om styrdokumenten i relation till 

fenomen som segregation och likvärdighet, för att hantera utmaningen med att realisera de olika 

dokumentens ambitiösa mål när det gäller förskolans arbete.  
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har den här rapporten handlat om en forskningscirkel om likvärdighet och 

segregation. Forskningscirkeln var ett samverkansprojekt mellan Forum för samverkan (FoSam) 

vid Uppsala universitet och Uppsala kommun. Syftet med forskningscirkeln var att stärka 

deltagarnas forskningslitteracitet avseende segregation och likvärdighet och att de lärdomar och 

insikter som nås under cirkelns gång kan bli en del i utbildningsförvaltningens 

verksamhetsutveckling. Särskild fokus låg på att identifiera och problematisera indikatorer i 

analysen av relationen mellan likvärdighet och segregation i förskola och skola.  

 

Utgångspunkten för forskningscirkeln var att “den är en pågående dialog mellan forskare och 

yrkesverksamma som kan lägga en grund för att utveckla den egna praktiken” (Persson (2009, s. 

7). Således valdes och organiserades forskningscirkeln utifrån förhoppningen om att de lärdomar 

och insikter som diskuteras under cirkelns gång kan leda till att ett helhetsgrepp kan tas om de 

utmaningar som Uppsala kommun står inför i det fortsatta arbetet med att analysera relationen 

mellan likvärdighet och (skol)segregationen. I forskningscirkeln deltog från början nio personer, 

men under resans gång hoppade fyra deltagare av cirkeln på grund av byte av arbetsgivare eller 

arbetsuppgifter. Trots avhoppen och förändrad gruppdynamik är de fem som blev kvar nöjda med 

forskningscirkeln. I deras allmänna beskrivningar (i individuella uppgifter) av forskningscirkelns 

struktur och innehåll framträder i allmänhet en positiv bild av deras uppfattning om 

forskningscirkeln och de kunskaper de har tillägnat sig under processens gång.  

 

Resultatet av forskningscirkeldeltagarna arbete med att läsa och diskutera ett begränsat urval av 

aktuell forskning samt granskning av kommunens arbete med framtagandet av indikatorer 

redovisas i form av förslag och rekommendationer inom följande fem utvecklingsområden som 

presenteras mer utförligt i avsnittet Resultat av arbetet i forskningscirkeln:  

- Revidering av elev- och föräldrar/vårdnadshavarenkäter   

- Särskilda satsningar inom studie- och yrkesvägledning och elevhälsa 

- Likvärdighetsperspektiv i utvecklingssamtal i förskolan och skolan  

- Kartläggningen av barns språkkompetenser och dess koppling till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) 

- Kompetensutvecklande insatser för barnskötare och personal som inte har 

barnskötarutbildning 

 

När det gäller min roll som forskningscirkelledare har jag varit mån om att, med vägledning av Furu 

& Sandvik (2019, s. 5), ”facilitera forskningscirkelns process genom att stimulera till reflektion och 

diskussion, bidra med teoretiska element (t.ex. facklitteratur och vetenskapliga artiklar) och genom 

att bidra med kunskap om forskningsprocessens huvudelement”. Samtidigt har jag också haft 

ambitionen att lära mig mer om cirkeldeltagarnas olika verksamhetsområden och diskussionerna 

med dem har bidragit till att öka mina kunskaper (praktiklitteracitet) inom kommunens arbete med 

utbildningsfrågor på strategisk nivå. Detta har i sin tur har lett till att jag har fått fördjupad förståelse 

för enhetschefernas och verksamhetsutvecklarnas uppdrag i allmänhet och arbetet med 

likvärdighet och segregation i synnerhet. 
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