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1. Inledning  

1.1 Intervjustudiens metod och genomförande 

Syfte och frågeställningar   

Den intervjustudie som redovisas i denna rapport syftar till att komplettera 

registerstudiens aggregerade nationella bild av huvudmäns användning av 

statsbidraget för likvärdig skola. Här undersöker vi hur huvudmän har använt 

statsbidraget för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. 

Uppföljningen utgår från huvudmännens egna utsagor och bedömningar. 

Resultaten är inte generaliserbara till samtliga huvudmän som tar del av 

statsbidraget, utan ger en fördjupad bild av dessa huvudmäns genomförande och 

analyser av de insatser de har genomfört. På så vis kan intervjustudien bidra med 

belysande exempel och en mer detaljerad förståelse av komplexa samband i 

huvudmännens verksamheter kopplat till användningen av statsbidraget. 

De huvudsakliga frågeställningar som vi följer upp i intervjustudien är: 

• Hur har huvudmän använt statsbidraget för att adressera likvärdighetsproblem 

och förbättra kunskapsutvecklingen? 

• Vilka typer av insatser använder huvudmännen statsbidraget till? 

• Har huvudmännen kunnat genomföra insatser som planerat? 

• Vilka analyser och uppföljningar har huvudmännen genomfört som underlag 

för sina val av insatser? 

• Vilka utmaningar och behov för ökad likvärdighet och 

kunskapsutveckling har huvudmännen identifierat som insatser ska svara 

mot? 

• Hur förhåller sig huvudmännens planering av insatser med stöd av 

statsbidraget för likvärdig skola till deras bredare systematiska 

kvalitetsarbete? 

• Hur ser huvudmän på Skolverkets stöd och kommunikation kring 

statsbidraget? 

Urval och datainsamling 

Fokus för intervjustudien är huvudmän som tagit del av statsbidraget för likvärdig 

skola under 2021. Ett urval av tio huvudmän har gjorts inom denna population. 

Eftersom vi i intervjuerna också har undersökt huvudmännens planerade 

användning av bidraget inför 2022 har urvalet utformats så att huvudmän som 

även ingår i bidragsramen för 2022 har valts ut.  

Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete pekas i Statskontorets utvärdering 

av statsbidraget ut som en viktig faktor när det gäller huvudmännens möjlighet att 
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få god effekt av likvärdighetsbidraget.1 I Skolverkets uppföljningsmodell för 

statsbidraget lyfts också det systematiska kvalitetsarbetet fram som en central 

förutsättning för huvudmännens användning av bidraget. Det systematiska 

kvalitetsarbetet är därför också i fokus för denna uppföljning.2 Urvalet av tio 

huvudmän har därför utformats för att omfatta fem huvudmän som vi bedömer 

har en risk för svagt systematiskt kvalitetsarbete och fem huvudmän som vi antar 

har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete, för att möjliggöra jämförelser. 

Resultat från Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning har använts som 

underlag för att identifiera huvudmän med risk för ett svagt systematiskt 

kvalitetsarbete, respektive huvudmän som antas ha ett fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete.3  

De huvudmän som ingår i intervjustudien utgörs av sju kommunala huvudmän 

och tre enskilda huvudmän. Två av de enskilda och tre av de kommunala 

huvudmännen antas ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete, medan en 

enskild och övriga fyra offentliga huvudmän bedöms ha risk för svagt 

systematiskt kvalitetsarbete. Tre av huvudmännen är små och sju är medelstora.4 

De huvudmän som har valts ut i intervjustudien representeras i första hand av 

skolchefen. I vissa fall har även andra medarbetare deltagit, som exempelvis 

controller eller utvecklingsledare i kommunal förvaltning. I några fall har 

skolchefen delegerat intervjun till relevant verksamhetschef i kommunal 

förvaltning. 

Intervjuerna har genomförts under april och maj 2022, efter att huvudmännen har 

hunnit implementera och följa upp insatserna från bidragsåret 2021 och efter 

tilldelningsbeslut om bidraget för 2022. 

1.2 Rapportens disposition 

I kapitel 2 beskriver vi huvudmännens användning av statsbidraget. I kapitel 3 

undersöker vi huvudmännens analys av utmaningar och behov närmare. I kapitel 

4 återger vi huvudmännens bild av Skolverkets stöd och kommunikation.  

I rapportens bilaga 1 finns en utförlig redogörelse av de olika insatser som 

huvudmännen i intervjuerna beskriver att de genomförde under 2021. 

 
1 Statskontoret (2021) Olika vägar till likvärdig skola - Utvärdering av likvärdighetsbidraget till skolan. Slutrapport. 

U2019/01623/S 
2 Skolverket (2021) Modell för uppföljning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Dnr 5.1.3–

2020:235 
3 Inom ramen för den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskas huvudmannens styrning och 

utveckling av utbildningen, här bedöms bland annat i vilken grad huvudmannen följer upp och analyserar studieresultat 

och trygghet, samt huvudmannens kompensatoriska arbete. Urvalet av huvudmän som antas ha ett fungerande 

systematiskt kvalitetsarbete baseras på Skolinspektionens bedömning att de i hög utsträckning har kvalitet inom dessa 

områden. Urvalet av huvudmän med risk för svagt systematiskt kvalitetsarbete baseras på Skolinspektionens bedömning 

att de i låg utsträckning har kvalitet i ett eller båda områdena.  
4 Små huvudmän har färre än 1 100 elever, stora huvudmän har fler än 10 000 elever och medelstora huvudmän har 

elevantal mellan 1 100 – 10 000 elever. Skolverket (2021) Beslut om ställningstagande kring urval av huvudmän vars 

planer ska granskas. Dnr 2021:1567 
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2. Huvudmännens användning av 

statsbidraget 

I detta kapitel beskriver vi de insatser som huvudmännen i vår studie har använt 

statsbidraget till under insatsåret 2021, samt undersöker kontinuiteten i 

planeringen av insatser mellan insatsåren 2021 och 2022. 

Vi konstaterar att de intervjuade huvudmännen i stor utsträckning har använt 

statsbidraget till insatser som faller inom bidragets brett definierade syfte och som 

har potential att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling, till den allra största 

delen inom kategorin personal. Huvudmännen har i stor utsträckning kunnat 

genomföra planerade insatser, men covid-19 pandemin upplevs ha haft en viss 

påverkan på vissa insatsers genomförbarhet och på verksamhetens kapacitet i 

stort. Inga stora förändringar framträder när det gäller vilka insatser huvudmännen 

planerar inför 2022.  

2.1 Användning av statsbidraget under 2021 

De huvudmän som vi intervjuat har i stor utsträckning använt statsbidraget till 

insatser som faller inom bidragets brett definierade syfte och som har potential att 

stärka likvärdighet och kunskapsutveckling. Huvudmännen har till allra största 

del använt statsbidraget till kostnader för personal, särskilt då i syfte att förbättra 

undervisningen och att bidra till ökad trygghet och studiero. Även 

kompetensutveckling för att stärka lärarnas undervisningsskicklighet och för att 

förbättra skolornas arbete med trygghet och elevhälsa förekommer i flera fall. När 

det gäller insatser inom läromedel har huvudmännen främst använt statsbidraget 

till inköp av digitala lärverktyg. I vissa fall utifrån ett kompensatoriskt 

förhållningssätt, till exempel med prioritering av elever med behov av stöd 

gällande språkutveckling, men många gånger också utifrån en mer allmän 

kvalitetshöjning genom till exempel lika tillgång till datorer.  

Avsnittet inleds med en samlad bild av de tio huvudmännens insatser under 2021, 

med utgångspunkt i de övergripande kategorier som används i huvudmännens 

rekvisition av bidraget. För att ge en tydligare bild av hur bidraget används av 

huvudmännen gör vi därefter en översiktlig sammanställning av de insatser som 

huvudmännen beskriver att de har genomfört inom de olika kategorierna. En mer 

utförlig lista över de insatser som huvudmännen beskriver finns i bilaga 1. 

Slutligen beskriver vi huvudmännens bild av hur väl de har kunnat genomföra 

planerade insatser. 

Samlad bild av tio huvudmäns insatser 2021 

I tabell 1 redogör vi för vilka typer av insatser våra tio huvudmän har genomfört, 

enligt de kategorier som huvudmännen själva anger i rekvisitionen för bidragsåret 
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2021.5 Värt att notera är att huvudmännen själva definierar vad som är en insats 

och att detta omfattar en stor variation av typer av stöd och aktiviteter. 

Insatsbegreppet rymmer allt från mycket avgränsade och tydligt definierade 

kostnadsposter till mer komplexa satsningar med olika beståndsdelar och i vissa 

fall odefinierade delkostnader. Det finns också exempel på större satsningar som i 

praktiken ses som en sammanhållen insats, men som har delats upp i olika delar 

för att passa kategorierna i statsbidragets rekvisition. 

Tabell 1. Tio huvudmäns insatser 2021. 

 Personal Kompetensutveckling Lärverktyg Elevhälsa Övrigt Total 

Huvudman 1 8 3 2   13 

Huvudman 2 10  3   13 

Huvudman 3 4 4 4 2 1 15 

Huvudman 4 6     6 

Huvudman 5 6 1 2  1 10 

Huvudman 6 1 1 1   3 

Huvudman 7  1 1  1 3 

Huvudman 8 3 1  1  5 

Huvudman 9 5 3   1 9 

Huvudman 10 1     1 

Totalt 44 14 13 3 4  

Kategorier angivna i huvudmännens rekvisition av statsbidraget för likvärdig skola bidragsåret 2021. 

Hos de tio huvudmännen finns en viss variation vad gäller antalet insatser under 

insatsåret 2021, mellan som lägst 1 och som högst 15 insatser. Två huvudmän har 

angivit insatser inom endast en kategori, personal. En huvudman har angivit 

insatser inom alla kategorier.  

Som registerstudien visar använder huvudmännen statsbidraget främst till 

personalkostnader. Mönstret är detsamma hos de huvudmän som vi har intervjuat. 

Den sammantagna bilden hos våra tio intervjuade huvudmän är att statsbidraget 

framför allt används till insatser inom kategorin personal. Nio av tio intervjuade 

huvudmän har använt statsbidraget till kostnader för personal och kategoriserar 44 

av 78 insatser inom detta område. Det motsvarar drygt 111 miljoner kronor av de 

totalt drygt 130 miljoner kronor som Skolverket totalt har utbetalat till 

huvudmännen i intervjustudien under 2021. Våra utvalda huvudmäns användning 

av statsbidraget ligger på så sätt i linje med registerstudiens nationella bild.  

 
5 I sammanställningen definieras en insats som motsvarande en post i huvudmännens rekvisitioner för bidragsåret 2021 

och vi gör inte någon egen bedömning av vilken kategori en viss insats bör placeras i. I flera fall överlappar insatserna i 
praktiken flera kategorier och olika huvudmän har då ibland kategoriserat liknande typer av insatser inom olika 

kategorier. Exempelvis finns fall där personalförstärkningar inom elevhälsan kategoriseras som insats inom området 

personal, men andra fall där liknande personalförstärkningar kategoriseras som insats inom elevhälsa.  
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Även användning av statsbidraget till kompetensutvecklingsinsatser (14 insatser 

motsvarande drygt 6 miljoner kronor) samt för olika typer av lärverktyg (13 

insatser motsvarande knappt 6 miljoner kronor) är relativt vanligt förekommande 

bland intervjustudiens huvudmän. I mindre omfattning förekommer insatser inom 

området elevhälsa (3 insatser motsvarande drygt 3 miljoner kronor) samt övriga 

användningsområden för statsbidraget, som exempelvis lokalhyra eller inköp av 

personaldatorer (4 insatser motsvarande knappt 3 miljoner kronor).  

Insatser inom området personal 

Samtliga intervjuade huvudmän uppger att de har använt statsbidraget till någon 

eller några former av personalkostnader.6 

I flertalet fall rör det sig om personalförstärkningar bland lärare med olika 

ämnesinriktningar och i olika skolformer och roller. Det förekommer även 

finansiering av annan personal på skolan så som studiehandledare på modersmål 

och lärarassistenter, personal inom skolbibliotek och elevhälsa, samt 

personalförstärkningar på rektors arbetsområde och olika kommunövergripande 

tjänster eller uppdrag.  

För många av de intervjuade huvudmännen ger statsbidraget möjlighet till breda 

personalförstärkningar i syfte att öka kvaliteten på undervisningen generellt, med 

fokus på exempelvis förskoleklassen, lågstadiet eller kärnämnena matematik eller 

svenska. I flera fall finns ett uttalat fokus på personalförstärkningar kopplat till 

elevers språkutveckling. Det är också flera huvudmän som lägger tyngdpunkten 

på personalsatsningar för att stärka undervisningen för elever med stora behov, 

samt för att förbättra trygghet, studiero och elevers psykiska hälsa. Allt detta är 

former av insatser som Statskontoret konstaterar har en potential att stärka 

likvärdigheten, givet att de är anpassade till förutsättningar och behov på den 

aktuella skolan.7 

Huvudmännen i intervjustudien har i många fall fördelat ut stora delar av de 

medel som avsatts för personalkostnader direkt till olika skolor, ofta viktat efter 

ett socioekonomiskt index. Huvudmännen styr då inte i detalj vilken typ av 

personal som medlen ska användas till, utan gör det möjligt för rektorer att 

prioritera olika utifrån skolans och elevernas aktuella behov.  

Statsbidraget uppges hos de tio huvudmännen till exempel användas för att 

ytterligare utöka och behålla tidigare utökningar av tjänster samt för nya 

rekryteringar. Statsbidraget beskrivs mer specifikt användas till att öka 

personaltätheten, individuell anpassning i den undervisning och de kärnfunktioner 

runt undervisningen elever tar del av, samt för att frigöra tid för olika yrkesrollers 

utvecklingsarbete och kärnuppdrag. 

 
6 Respondenten för den enda huvudman som inte hade några personalkostnader i sin plan i rekvisitionen av bidraget 
2021 uppger i intervjun att huvudmannen i praktiken kom att ändra sin användning av bidraget på grund av 

omställningar i verksamheten som följd av covid-19 pandemin 
7 Statskontoret (2021) s. 53. 
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Insatser inom kompetensutveckling 

De insatser som huvudmännen anger inom kategorin kompetensutveckling utgörs 

till allra största delen av kompetensutveckling för lärare. I vissa fall har detta skett 

i form av internt organiserade fortbildningar som leds av centralt organiserade 

utvecklingsledare eller av pedagoger med särskilda uppdrag, ofta baserat på 

behov som skolenheterna har identifierat genom sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Sådana kompetensutvecklingsinsatser har till exempel handlat om undervisning 

och organisering av undervisning för elever med behov av särskilt stöd och om 

reviderade styrdokument och kunskaper i betyg och bedömning. Det finns också 

flera exempel på kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i form av 

kollegialt lärande, där ett mindre antal lärare fått uppdrag som coacher eller 

handledare inom en viss satsning, för att bedriva kompetensutveckling bredare i 

kollegiet. Större sådana satsningar gäller till exempel elevers språkutveckling och 

stärkt matematikundervisning.  Ett par respondenter beskriver också externt 

anordnade kompetensutvecklingsinsatser som statsbidraget har gett lärare 

ekonomiska förutsättningar att delta i, för att höja kompetensen hos befintlig 

personal.  

Utöver kompetensutveckling för lärare förekommer också ett fall av 

kompetensutveckling för elevhälsopersonal, med fokus på tidiga och samordnade 

insatser för barn och elever med särskilt behov av stöd. Ett fåtal huvudmän har 

också genomfört kompetensutveckling för skolledare, främst gällande 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Sammantaget förekommer flera exempel av kompetensutveckling som syftar till 

att stärka lärarnas undervisningsskicklighet och till att förbättra trygghet och 

elevernas psykiska hälsa, även detta typer av insatser som Statskontoret menar har 

potential att stärka likvärdigheten i skolorna.8 Även utredningen En mer likvärdig 

skola understryker vikten av att rikta kraftfulla insatser mot att stärka lärarnas 

undervisningsskicklighet.9 

Insatser inom området lärverktyg 

Några av de intervjuade huvudmännen har använt statsbidraget till att köpa in 

anpassat material och läromedel utifrån särskilda behov som identifierats i 

verksamheten och för vissa elever. Exempelvis har en huvudman satsat mycket på 

pedagogiska lärverktyg och tekniska hjälpmedel för en resursskola för elever med 

omfattande behov av särskilt stöd, som också fungerar som ett kompetenscentrum 

för kommunens övriga skolor. Andra huvudmän har fördelat ut medel till 

skolorna för att själva köpa in material utifrån vilka behov som identifierats bland 

eleverna. Denna typ av insatser ses ofta som ett komplement till bredare 

satsningar på personal och kompetensutveckling. 

Flera huvudmän har också använt statsbidraget till olika typer av digitala 

lärverktyg. Dels handlar det om inköp av hårdvara, i form av datorer och 

 
8 Statskontoret (2021), s. 56 
9 SOU 2020:28. En mer likvärdig skola, s. 553 
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läsplattor för användning i klassrummet, på fritids eller för möjlighet till hemlån. 

Dels gäller det mjukvara i form av olika pedagogiska program för användning på 

datorer och läsplattor. Det rör sig då i första hand om läromedel som är tänkta att 

fungera som kompensatoriska stöd för språkinlärning och för att alla elever ska 

kunna följa med i undervisningen, till exempel inläsningstjänster med läromedel 

och litteratur på olika språk, program för förenklad ordförståelse och digital 

studiehandledning på modersmål.10 Ett par huvudmän beskriver en 

kommunövergripande ambition när det gäller digitalisering, där alla skolor och 

elever ska ha tillgång till samma program och tjänster. Det ligger i linje med vad 

Statskontoret tidigare konstaterat, dvs. att huvudmännen ”tar tillfället i akt” att 

använda statsbidraget till digitaliseringssatsningar, som visserligen ryms inom 

statsbidragets brett definierade syfte, men som snarare handlar om lika kvalitet (i 

exempelvis tillgång till datorer) än om skolans kompensatoriska uppdrag.11 

Det finns också några exempel på att huvudmännen har använt statsbidraget till 

olika typer av teknisk utrustning för undervisningen, så som 

ljudutjämningssystem för att elever med hörselnedsättning eller för att elever med 

andra funktionsnedsättningar bättre ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Dessutom finns exempel på att bidraget använts till utrustning för 

fjärrundervisning i form av webbkameror, dokumentkameror och skärmar.  

Insatser inom elevhälsa 

Av de insatser som huvudmännen själva kategoriserar inom elevhälsa rör vissa 

personalkostnader och har beskrivits ovan. Det finns också satsningar inom 

kompetensutveckling som helt eller delvis rör elevhälsa. Utöver 

personalkostnader och kompetensutveckling har en huvudman genomfört ett 

bredare utvecklingsarbete som syftar till att öka kvaliteten och likvärdigheten i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Övriga insatser 

Ett fåtal insatser hamnar i kategorin övrigt. Exempel på sådana insatser är lokaler 

och medel för tillgänglig lärmiljö för en resursskola som också fungerar som ett 

kommunalt kompetenscentrum, systemutveckling för att integrera arbetet med 

elevhälsa i befintlig skolplattform med elevregister och kommunikationskanaler 

och inköp av personaldatorer med tillgång till relevanta IT-system. 

Genomförande av planerade insatser  

Bland de intervjuade huvudmännen varierar uppfattningarna om i vilken mån de 

har kunnat genomföra sina insatser enligt plan. Flera av huvudmännen beskriver 

att de har kunnat genomföra i princip alla planerade insatser som det var tänkt. Så 

här uttrycker en av intervjupersonerna det: 

 
10 Exempel på program som statsbidraget har använts till hos de intervjuade huvudmännen är Polyglutt, Studi, Begreppa, 

BiU Online och Widgit online.  
11 Statskontoret (2021), s. 58 
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…vi har hållit oss till vår plan, kan man väl säga. Det har varit väl underbyggt och det har 

känts som att det är det här vi behöver satsa på när det gäller Likvärdig skola. 

Flera av huvudmännen beskriver också att de har haft svårigheter att genomföra 

vissa planerade insatser med hänvisning till covid-19 pandemin. En huvudman 

menar att det varit svårast att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för stora 

personalgrupper: 

Det var ju en hel del saker som inte gick att genomföra på grund av pandemin, så att vi 

flyttade om lite och använder till en del andra saker […] Som kompetensutveckling till 

exempel, där vi tänkte göra saker för stora personalgrupper och så där. Det gick ju inte att 

göra. Och det vi gjorde var det som inte kostade någonting, för att vi fick ju hålla oss hemma 

liksom.  

Denna huvudman ändrade planerna och använde i stället medlen till andra 

insatser, däribland anställning av två socialpedagoger och inköp av fler 

elevdatorer:  

ja, det blev ju ändå en hel del som blev omfördelat, men det var saker som också var bra och 

som syftar till likvärdighet och kunskapsutveckling, så att för oss blev det ganska bra ändå 

även om vi inte kunde följa den ursprungliga planen.  

En huvudman beskriver att en insats för att stärka upp analys av åtgärdsprogram 

och extra anpassningar i undervisningen försenats på grund av pandemin, och där 

planeringsarbetet har påbörjats först nu under 2022. Pandemin har i det fallet inte 

direkt förhindrat genomförandet, men medfört utmaningar som tagit resurser i 

anspråk. Effekten av pandemin upplevs också till viss del leva kvar på så sätt att 

det blir en ”ketchupeffekt” när man ska arbeta i kapp allt som tidigare prioriterats 

ner: 

Sen har vi ju nu 2021 specifikt pandemin då, men det kan ju vara andra … just nu är vi i ett 

läge till exempel att … så här postpandemi så blir det ju lite ketchupeffekt på allting i och 

med att man ska jobba ifatt, och då inser vi också att det orkar vi ju inte heller med.  

Ytterligare en huvudman beskriver att pandemin fick konsekvenser för ett 

planerat samarbete mellan grundskola och det lokala arbetslivet, med besök på 

arbetsplatser som en central del. Insatsen kunde inte genomföras i den omfattning 

som det var tänkt, utan fick skjutas på och kommer i stället att genomföras under 

vår och höst 2022.  

2.2 Planerad användning av bidraget under 2022 

I detta avsnitt beskriver vi hur huvudmännen i intervjustudien ser på planeringen 

av insatser inför 2022 i förhållande till de insatser som genomfördes under 2021. 

Vi konstaterar att huvudmännens planering av insatser inför 2022 till stor del 

präglas av kontinuitet, även om en del mindre förändringar förekommer.  

Planerade insatser 2022 i hög grad samma som 2021  

I huvudmännens planer i rekvisitionen för statsbidraget åren 2021 och 2022 

fortlöper ett stort antal insatser som genomfördes under 2021 i någon form under 
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2022. Nästan alla av de intervjuade huvudmännen beskriver också att de planerar 

för en användning av statsbidraget under 2022 som i stor utsträckning bygger på 

och liknar användningen under 2021. Så här säger en respondent: 

Vi tänker att vi i stort vidhåller samma insatser som vi hade under 2021. Vi tycker att vi har 

fått bra resultat av dem och att också kan vara viktigt att hålla i för att se resultat över tid, så 

att vi har i stort sett ansökt om samma insatser för 2022 som vi hade under 2021. 

Flera huvudmän uttalar att det är en medveten strategi att hålla fast i ungefär 

samma insatser och upplägg som tidigare år och att det, trots förändringar i 

statsbidragets storlek från år till år, är viktigt att medlen används till ett långsiktigt 

utvecklingsarbete. En respondent uttrycker det så här: 

Vi fick en ny skolchef och han var ju väldigt tydlig med att: ”Nej, men vi ska inte hoppa 

från det ena till det andra utan går vi in i något, då ska vi hålla fast vid det tills vi ser att det 

verkligen har landat ute i verksamheten.” Och det har varit den inställning vi har haft med 

det här statsbidraget. Nu har ju beloppen skilt sig lite mellan åren, så att det har ju varit lite 

förändrat så, men själva grundinställningen är att det vi startade för några år sedan med vissa 

små förändringar, ja, det håller vi fast vid för vi tycker inte vi är i mål på något sätt. 

Vissa förändringar av insatser förekommer 

Även om den huvudsakliga bilden är att huvudmännen inför 2022 planerar att 

fortsätta med ungefär samma insatser som de genomförde under 2021, så 

förekommer vissa förändringar. Huvudmän beskriver att en del insatser 

tillkommer och en del försvinner i planerna för 2022, dessutom beskriver flera 

huvudmän att befintliga insatser justeras. En huvudman har avslutat alla insatser 

som genomfördes under 2021 och planerar att använda statsbidraget till helt andra 

insatser under 2022.  

Flera huvudmän beskriver att förändringar sker i bidragets användning utifrån vad 

som framkommit i skolornas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Vi 

ser inga skillnader här gällande de huvudmän som vi bedömer har risk för svagt 

systematiskt kvalitetsarbete respektive som antas ha ett fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete. I båda grupperna finns det huvudmän som beskriver att de har 

justerat sina insatser efter vad som har framkommit i det systematiska 

kvalitetsarbetet, och huvudmän som inte nämner en sådan koppling. Samtidigt 

uttrycker tre huvudmän att de har sett ett behov av att utveckla sitt analysarbete i 

det systematiska kvalitetsarbetet och satsar på att använda statsbidraget för 

kompetensutveckling för skolledare inom det området under 2022. De huvudmän 

som beskriver sådana behov hör alla till urvalsgruppen med risk för svagt 

systematiskt kvalitetsarbete. 

En förändring i användningen av statsbidraget som flera huvudmän nämner är att 

olika personalgrupper prioriteras över tid, ofta beroende på behov i verksamheten 

eller hos eleverna som framkommer i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Det 

kan till exempel röra sig om en ökad satsning på personal inom elevhälsans 

professioner, om förstärkningar i en viss skolform eller åldersgrupp, eller om 

något särskilt ämne där elevernas låga eller sjunkande resultat motiverar en 
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satsning. Det kan också handla om att den intensiva uppstartsfasen för ett visst 

utvecklingsarbete är slut och att insatsen därför kräver något mindre avsatt tid. 

Det finns också exempel på att lärdomar från ett pågående utvecklingsarbete leder 

till ändrade prioriteringar. Exempelvis nämner en huvudman som har deltagit i 

Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande att detta lett till en satsning på 

SKUA-utvecklare och utbildning för dessa. En annan huvudman har upptäckt att 

studiehandledningen på modersmål är ojämlikt fördelad över skol- och 

rektorsområdena och har därför inlett en satsning på centralt organiserad 

studiehandledning för de tre största språkgrupperna. 

Flera huvudmän nämner också att behovet av kompetensutveckling kan se olika 

ut från år till år och har anpassat sina insatser efter vad man sett som mest 

angeläget för tillfället. 

3. Huvudmännens analys av utmaningar 

och behov 

I detta kapitel undersöker vi närmare hur huvudmännen har resonerat och gått till 

väga när de har valt till vilka insatser och inom vilka områden de ska använda 

statsbidraget. 

Huvudmännen beskriver att de utmaningar de har sett i sina analyser främst 

handlar om tillgång till kompetenta lärare och annan personal som på olika sätt 

stärker upp i och omkring undervisningen, samt om resurser för att klara av 

skolans kompensatoriska uppdrag. När vi har frågat huvudmännen om deras 

analys inför införandet av insatser kring likvärdig skola och ifall de genomför en 

uppföljning av dessa insatser hänvisar huvudmännen i många fall till sitt ordinarie 

systematiska kvalitetsarbete. De insatser som statsbidraget används till planeras 

och följs i första hand upp som en integrerad del av verksamheten, snarare än som 

separata satsningar.  

3.1 Utmaningar och behov för ökad likvärdighet och 

kunskapsutveckling 

I kapitlets första avsnitt beskriver vi de utmaningar för ökad likvärdighet och 

kunskapsutveckling som huvudmännen i intervjustudien uttrycker att de ser i sina 

verksamheter och som deras användning av statsbidraget för ökad likvärdighet 

syftar till att möta och hantera. De utmaningar huvudmännen beskriver speglar till 

stor del de insatser de har använt bidraget till. Tillgång till kompetenta lärare för 

att säkra en hög och likvärdig kvalitet i undervisningen, samt resurser och 

personal som på olika sätt stärker upp i och omkring undervisningen för att klara 



 

14 UPPFÖLJNING AV STATSBIDRAG FÖR LIKVÄRDIG SKOLA 

av skolans kompensatoriska uppdrag, nämns framför allt som de stora 

utmaningarna. Dessutom identifierar vissa huvudmän analysarbetet inom det 

systematiska kvalitetsarbetet som en utmaning med betydelse för arbetet med att 

stärka likvärdigheten. 

Tillgång till lärare i undervisningen 

Flera respondenter lyfter fram utmaningar som handlar om tillgång till 

kompetenta lärare och beskriver det som en avgörande faktor för att kunna 

erbjuda eleverna en likvärdig undervisning och uppnå goda kunskapsresultat. 

Samtidigt beskriver flera respondenter en verklighet där det är svårt för 

huvudmannen att finansiera tillräckligt många lärare för att kunna organisera 

undervisningen optimalt utifrån likvärdighetssynpunkt. Bristande tillgång till 

kompetenta lärare blir en utmaning för att hålla en jämn kvalitet i undervisningen 

generellt, i flera fall beskriver respondenterna att huvudmannen har identifierat 

svagheter inom kärnämnen som svenska och matematik som får allvarliga 

konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling. När det gäller utmaningar för 

kunskapsresultaten inom svenska beskriver några huvudmän att de utöver 

tillgången till lärare har identifierat behov av att stärka arbetet med 

språkutveckling i skolbibliotek och fritidshem.  

Inte minst handlar utmaningar när det gäller tillgången till lärare också om 

lärarnas stora betydelse för att lyfta elever som möter större utmaningar i skolan. 

Konkret ser ett stort antal av huvudmännen behov av att rekrytera fler lärare inom 

olika ämnesområden, skolformer och roller, att kompetensutveckla befintlig 

personal och även i vissa fall att skapa bättre förutsättningar för lärarnas arbete 

genom att ge ökat utrymme för rektors pedagogiska ledarskap.  

Stöd till elever med stora behov  

Ett flertal respondenter beskriver att utmaningar kring likvärdighet och 

kunskapsutveckling framför allt är en fråga om kompensatoriskt arbete riktat till 

elever med behov av särskilt stöd. Det handlar då till exempel om hur 

huvudmannen på bästa sätt ska utforma och organisera stöd och anpassningar i 

undervisningen, samt om resurstillgång och organisering av stödfunktioner inom 

elevhälsan. Till stor del handlar det om att få till ett kompensatoriskt arbete där 

eleverna befinner sig, integrerat med eller som komplement till övrig 

undervisning. En huvudman har däremot sett behov av en större satsning på att 

organisera en verksamhet enbart för att möta behoven hos elever med omfattande 

behov av särskilt stöd. 

En respondent lyfter också fram särskilt begåvade elever som en liten men ofta 

förbisedd elevgrupp, som också har behov av särskilda anpassningar och stöd och 

som det är en utmaning för skolan att möta på ett likvärdigt sätt. 
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Språkkunskaper för elever som är nyanlända eller har annat 

modersmål än svenska  

För de huvudmän som har en större andel nyanlända elever och elever med annat 

modersmål än svenska finns särskilda utmaningar för likvärdighet och 

kunskapsutveckling kopplat till elevernas språkförståelse och språkanvändning. 

Flera respondenter beskriver att huvudmannens satsningar till stor del utgår från 

denna elevgrupps behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och 

inte halka efter kunskapsmässigt. För att ge så goda förutsättningar som möjligt 

för elevgruppen beskriver flera huvudmän att det har haft behov av att utveckla 

arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbete för att gynna 

flerspråkighet.  

Stöd för ökad närvaro, trygghet och studiero 

Elevers närvaro på skolan och i klassrummet nämns av flera respondenter som en 

viktig utmaning att hantera för att uppnå en mer likvärdig utbildning och bättre 

kunskapsutveckling för dessa elever. Närvaron beskrivs som en sorts indikator på 

skolans arbete med trygghet och studiero, där flera huvudmän har identifierat 

behov av att stärka vuxennärvaron på skolan och stärka kontakten med 

vårdnadshavare. 

Tillgång till och användning av digitala verktyg och 

läromedel  

Flera huvudmän beskriver att de står inför stora utmaningar när det gäller 

digitalisering. Tillgången till datorer och läsplattor är för många ett viktigt mål i 

sig, där framför allt inköpskostnaderna blir ett hinder för att uppnå likvärdighet i 

betydelsen lika kvalitet för alla elever. Här handlar det till vissa delar om 

förutsättningar för den ordinarie undervisningen, när kraven på digital kompetens 

har stärkts i grundskolans läroplan och fört med sig ökade kompetenskrav även på 

lärare. Dessutom beskriver flera av huvudmännen att de har behov av att utveckla 

sin användning av digitala verktyg och läromedel som en del av det 

kompensatoriska arbetet riktat till elever med behov av särskilt stöd. Det gäller 

särskilt inom språkutveckling. 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Tre huvudmän som vi i intervjustudien har bedömt har en risk för svagt 

systematiskt kvalitetsarbete beskriver en utmaning vad gäller förutsättningarna för 

att bedriva ett arbete för ökad likvärdighet i just sin kompetens att genomföra 

analyser inom det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa huvudmän har identifierat 

ett behov av att stärka kompetensen gällande systematiskt kvalitetsarbete, främst 

för rektorer och personal i ledande roller i förvaltningen. 
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3.2 Systematiskt kvalitetsarbete och planering för 

användning av bidraget 

I detta avsnitt beskriver vi hur de intervjuade huvudmännen har planerat för hur 

de ska använda statsbidraget och hur denna planering hänger ihop med deras 

systematiska kvalitetsarbete. Dessutom beskriver vi vilka resultat huvudmännen 

ser av likvärdighetsbidraget så här långt och vilka resultat de förväntar sig 

framöver på kort och lång sikt. 

Vi har frågat huvudmännen om deras analys för att bedöma vilka insatser som är 

relevanta att genomföra kring likvärdig skola och ifall de följer upp dessa insatser. 

Huvudmännen hänvisar då till sitt ordinarie systematiska kvalitetsarbete och 

menar att de inte har genomfört separata analyser enbart av insatserna som 

bekostas av medel från statsbidraget. Analysen har i stället ingått som en del av 

det ordinarie årliga systematiska kvalitetsarbetet. Detta beskriver både de 

huvudmän där det finns risk för ett svagt systematiskt kvalitetsarbete och de 

huvudmän som antas ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. 

Huvudmännen beskriver att deras analys inför och uppföljning av insatser framför 

allt sker inom ramen för rektorernas systematiska kvalitetsarbete. En huvudman 

säger till exempel: 

Ja, vi gör inga särskilda uppföljningar av såna här saker vid sidan om […]. Så att alla våra 

enheter, skolenheter eller andra enheter arbetar efter samma modell. Så allt som följs upp 

och utvecklas då inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå vilket sedan 

rapporterats då, primärt då till mig då som sammanställer det här och rapporterar vidare till 

verksamhetschefer och kommunstyrelse. 

I en del fall har huvudmännen använt medel från statsbidraget för likvärdig skola 

på en central nivå och har då själva planerat för och följt upp dessa medel.  

För några av huvudmännen har analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visat 

att det finns ett behov av att justera insatserna som satts in med stöd av 

statsbidraget för likvärdig skola.   

Jag tänker att det här också handlar om att man skruvar mer på insatserna också. Eller på 

områdena, på utvecklingsområdena, att man skruvar på de insatser man gör inom det 

utvecklingsområdet, det är ju fallet EFF [enheten för flerspråkighet] annat och så där, man 

ser att man når inte hela vägen fram och så där med det man hade tänkt.  

En huvudman som har deltagit i Skolverkets insats för nyanländas lärande säger 

att de delvis kunde använda den analys de gjorde då som utgångspunkt att bygga 

vidare på. 

Betygsresultat, kvalitetsrapporter och enkätundersökningar används 

som underlag 

Underlag som huvudmännen menar att de använder i sitt analysarbete för att 

identifiera behov av insatser samt utvärdera insatsernas resultat är framför allt 

elevernas betygsresultat, Skolinspektionens elevenkäter, egna elevenkäter, enkäter 

mot vårdnadshavare samt kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger tillsammans 

med rektor inom det systematiska kvalitetsarbetet. Några huvudmän hänvisar 
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också till att utvärderingar har gjorts av enskilda insatser, dock inte av alla. Några 

huvudmän nämner att det är betygsresultaten som ses som det mest avgörande för 

att följa upp insatserna som sker till följd av statsbidraget för likvärdig skola. Här 

är ett exempel på en beskrivning från en huvudman om vilka underlag de 

använder för planering och utvärdering av insatser: 

Utgångpunkten är det systematiska kvalitetsarbetet och det är mycket ja, det är 

kvartalsrapporter det är månadsrapporter, det är årliga kvalitetsrapporten som det ligger till 

grund. Sen har vi ju både externa, interna enkäter, vi har våra medarbetarsamtal, vi har våra 

föräldraföreningar, vi har både elevråd, det är så många forum som man sammantaget 

samlar in och tittar lite på: ”Vad ska vi ta vidare till kommande läsår?” Och utöver det så har 

vi också läsårsmål på varje enhet. 

Värdet av dialogerna med rektor lyfts av några huvudmän, som i detta exempel: 

Ja, där är ju samtalen [med rektor] guld värda. Alltså, de här kvalitetsdialogerna som 

[kollega] pratar om. Det blir ju tydligare där än vad det blir än så länge i skriven text, även 

om rektorerna börjar bli duktiga på att formulera sina analyser i skriven text också.  

Vad gäller vilka som är involverade i analysarbetet för att välja insatser för att 

stärka likvärdigheten menar flera huvudmän att hela styr- och stödkedjan är 

involverad. En huvudman säger apropå vilka som är involverade: 

Ja, det är ju från elev till huvudkontor och skolchef, mycket gör ju rektorerna ju så klart i sin 

roll, men underlaget och liksom bidrag kommer från alla, både de som går på skolorna och 

som arbetar på skolorna, och vårdnadshavare naturligtvis också.  

Flera huvudmän menar att vissa insatsers avtryck är svåra att följa upp i 

strukturerade underlag med mätbara resultatindikatorer, det handlar mer om att 

göra en egen bedömning ifall de har varit givande eller inte. Några huvudmän tar 

till exempel upp att det är svårt att utvärdera att de införskaffat nya digitala 

verktyg eller läromedel. Att verktygen och läromedlen används i stor utsträckning 

ses som ett tillräckligt kvitto på att de fyller ett behov. En huvudman säger sig 

genom diskussioner med rektor samt specialpedagoger och speciallärare ha fått en 

bild av att en skolas nya läromedel tillgängliggör undervisningen, även om de inte 

följt upp det på annat sätt: 

Sen har vi inte haft någon specifik uppföljning kring våra läromedel till exempel, så att det 

är ju mer en del i det arbetet, i det vardagliga arbetet, som vi helt enkelt förväntar oss att det 

används och det är väl känt. De används flitigt.  

En huvudman menar att för deras insats att starta en resursskola kan de inte ha 

betygsresultaten som mätvärde eftersom många av eleverna är ganska långt ifrån 

att bli godkända i samtliga ämnen. Därför får de använda kvalitativa 

uppföljningar och analyser av hur eleverna utvecklar kunskaper i olika ämnen.  

Huvudmännen säger sig ta hänsyn till skolors och elevers olika 

förutsättningar 

Vi har ställt frågan till huvudmännen ifall de tar hänsyn till skillnader i skolors 

och elevers olika förutsättningar när de utformar insatser, till exempel 

socioekonomiska faktorer. Huvudmännen menar att de tar hänsyn till skolors 

olika förutsättningar och att vissa insatser sätts in generellt på skolorna medan 
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andra sätts in på ett urval av skolor utefter behov. Ett exempel från en huvudman 

är: 

Ja, det har vi, det gör vi ju till en del av de här insatserna och till andra riktar vi mer 

generellt till alla skolor. […] I vissa av våra tätorter är det en större andel elever som 

kommer ifrån andra länder och där har vi ju också då riktat till exempel insatser på 

mellanstadiet mer till de skolor som har en större andel elever som kommer ifrån andra 

länder. 

En huvudman säger också att de är väldigt medvetna om de socioekonomiska 

förutsättningarna på skolorna och att de har anpassat vissa av insatserna utifrån 

deras skiftande förutsättningar.  

På pappret så har alla våra tre grundskolor, du vet, samma SALSA-värde12 ungefär, det kan 

skilja någon enhet, men i praktiken så är det ganska stor skillnad. Och när det gäller 

Likvärdig skola-bidraget så har vi ju försökt få till det så att alla ska ha mentorer eller 

socialpedagog till varje årskurs, där bli det ju ingen riktig anpassning efter förutsättningar. 

Sen den här SVA-tjänsten, den hamnar på den skolan som har störst behov och den här 

förstärkningen i förskoleklass hamnar på den skolan som har störst behov.  

Det kan också handla om att huvudmannens centrala resurser riktas mer mot de 

skolor som har större behov. En huvudman förklarar: 

Ja, det gör vi ju. Och sen har ju vi då en central elevhälsa som då kan arbeta, där vi kan 

kompensera med den i stället. Vi har ingen resursfördelningsmodell på det viset där vi 

kompenserar med resurser, eller, ja, vi är också resurser. Vi drar ju vår modell, kan man 

säga, att vi stärker upp där vi ser behov utifrån de där det behövs på de enheterna. 

Resultat av uppföljningar – vissa insatser svåra att följa upp 

Vi har frågat huvudmännen vad de ser för resultat av sina uppföljningar av 

insatser som satts in med stöd av likvärdighetsbidraget. Det finns huvudmän som 

hänvisar till skolors positiva utveckling i betygsresultat som exempel på vad 

uppföljningarna av insatserna har visat. Ett par huvudmän menar att ett resultat av 

insatserna som startats med likvärdighetbidraget är att tryggheten har ökat på 

skolorna. En huvudman tror att den ökade tryggheten på skolor är en konsekvens 

av en insats med trivselvärdar.  

Vi gör ju årliga uppföljningar av både elever, lärares och vårdnadshavares upplevelse av 

kvalitet i våra skolor, och det vi har kunnat se det är ju att tryggheten har ökat kraftigt på ett 

flertal skolor, och i synnerhet på då de två skolor som har trivselvärdar.  

Andra resultat av statsbidraget för likvärdig skola som lyfts fram är konkreta, till 

exempel att en resursskola har startats. En huvudman berättar att ett resultat av 

resursskolan har varit att skolnärvaron har ökat: 

Och resultaten av det [att resursskolan startat] är ju att 21 elever som annars vi kanske inte 

hade kunnat garantera samma individinriktade, anpassade undervisning har fått den 

 
12 Analysverktyget SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är en statistisk modell som 
presenterar skolors resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen. 

Föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever utgör 

bakgrundsfaktorerna. 
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undervisningen nu då. […] Vi ser att när de går på [resursskolan] så har de högre 

skolnärvaro än vad de hade innan de startade där. 

Ett annat resultat som nämns av en huvudman är minskad arbetsbelastning för 

lärare och skolledare i och med insatsen att anställa en socialpedagog. En 

huvudman menar också att de ser resultat i form av att flera skolor har blivit 

noggrannare med att analysera elevernas resultat. 

Flera huvudmän menar att det finns andra insatser som är svårare att se tydliga 

resultat från. Dessa insatser är svåra att mäta och utvärdera eller så väntar 

huvudmännen sig att det kommer att ta många år innan insatserna visar resultat. 

Exempelvis kan det ta längre tid och vara svårare att se resultat av en insats som 

ska göra undervisningen mer tillgänglig, jämfört med att skapa bättre lärmiljöer 

som i nedanstående exempel.  

En lärmiljö är ju ganska enkelt att tillskapa, och det är inte så svårt för pedagogerna att tänka 

i de banorna. Att skapa den tillgängliga undervisningen innebär ju oftast att jag som 

pedagog på något sätt blir berörd och kanske behöver förändra och, ja, tänka lite annorlunda 

i mitt bemötande. Så den kommer nog ta lite längre tid att få till så att vi känner att det finns 

en tillgänglig undervisning där alla verkligen blir bemötta utifrån sina behov, men det var 

ändå en ganska neutral och bra ingång att börja med de fysiska lärmiljöerna, så det blev inte 

så dramatiskt. 

Det finns också huvudmän som pekar på att det inte går att följa upp effekten på 

vissa mindre insatser. En huvudman säger angående en insats med mentorer i 

skolan:  

Det blir ju inget statistiskt säkerställt underlag det här, för det handlar om tre grundskolor 

liksom. 

En annan huvudman är inne på samma linje och säger angående införandet av en 

resursskola: 

Sen ska man ju ha klart för sig, om man tar [resursskolan] som har 21 elever i 6 årskurser så 

kommer ju deras resultat aldrig att påverka enheten eftersom vi har 600 elever per årskull, 

och där kanske går tre elever per årskull, så att man måste ju följa upp de elevernas resultat 

utifrån dem som grupp. Det kommer inte att kunna synas på kommunnivå. 

En förklaring som kan påverka huvudmännens förutsättningar att bedöma 

bidragets specifika avtryck är också att uppföljningen av resultat, som vi tidigare 

har beskrivit, framför allt har skett inom ordinarie systematiskt kvalitetsarbete och 

inte separat för enskilda insatser. 

Statsbidragets bidrag till de långsiktiga målen hittills 

Vi har också frågat huvudmännen om insatserna som har genomförts med stöd av 

statsbidraget för likvärdig skola har bidragit till de långsiktiga målen om ökad 

likvärdighet och kunskapsutveckling. Flera svarar jakande på frågan även om de 

också lägger till att det är svårt att komma med konkreta exempel eller ”bevis” för 

att de har kommit närmare dessa större mål. Flera av huvudmännen uttrycker ändå 

att statsbidraget är viktigt för dem och har möjliggjort satsningar som de inte hade 

kunnat göra annars, utan de hade behövt göra andra prioriteringar.  
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Ja, men det tycker jag. Även om jag har lite svårt att bevisa det då. […] Ja, vi blir bättre att 

få fler elever gymnasiebehöriga. Och det skulle jag säga är ju åtminstone delvis en förtjänst 

av likvärdig skola, där vi har direkt riktade medel mot den elevgruppen, punkt slut. Sen det 

andra som sker ute på skolan, tvålärarsystem som det här bidraget möjliggör, eller satsning 

på elevhälsopersonal på vissa skolor där man ser att det är mest behövligt. Det är ju mer 

långsiktiga effekter som vi egentligen inte riktigt har mätt än.  

Det finns huvudmän som tar upp att det är en utmaning att veta vilket resultat som 

beror på statsbidraget för likvärdig skola och inte.  

Och apropå utvärdera, det är ju jätte, jättesvårt. […] Hur ska man liksom tvätta ur de medlen 

för att kunna mäta dem och se om just det har gett uppsatt effekt, så att säga? Det är nästan 

omöjligt att göra det, så att man får ju bygga ganska mycket på antaganden och […] när man 

liksom pratar om det, diskuterar om det. För det är jättesvårt att liksom helt och hållet bara: 

[…] Det låter som jag liksom bortförklarar med att vi inte vet, men strikt vetenskapligt så 

kan vi inte säga att: ”Den här effekten har likvärdighetsbidraget fått.” Det kan vi inte. 

En huvudman säger också att det är svårt att skilja ut vad som beror på 

likvärdighetsbidraget och att det är för tidigt att säga ifall likvärdighetsbidraget 

har bidragit till de långsiktiga målen.   

Vi kan inte leda det i bevis just nu, att likvärdigheten har ökat, dels är det för kort tid, men 

sen är det ju som sagt också svårt att skilja ut en insats när man sen jämför med enkät och 

betygsresultat. Men jag tänker absolut att likvärdigheten på lång sikt ökar, och det har att 

göra med att man jobbar med närvaron, men jobbar med det kompensatoriska uppdraget 

väldigt medvetet för de här grupperna som annars riskerar att inte ha en så likvärdig 

skolgång. Så jag tänker absolut att på lång sikt kommer vi nå de målen. Sen exakt hur långt 

vi har kommit på kort sikt, det är jättesvårt att säga.  

Det finns också huvudmän som lägger till att det är svårt att prata om resultat på 

lång sikt när andra faktorer kan påverka utfallet, till exempel att statsbidraget för 

likvärdig skola skulle tas bort eller minskas.  

Det är ju ett val till exempel i höst, det kan ju hända vad som helst. Det kan ju vara borta 

innan året är slut här.  

Resultatet stämmer överens med huvudmännens förväntningar 

Respondenterna har också fått frågan om hur väl resultaten de har sett hittills 

överensstämmer med vad de hade förväntat sig. Flera säger att resultatet är 

ungefär som de hade förväntat sig. Det finns några exempel där huvudmännen 

tycker att insatserna inte har gett de resultat som de hade förväntat sig.  

Sen finns ju alltid detaljer, att den här fritidshemsatsningen har ju inte varit optimal som vi 

har vetat. Och det är ju bristen på utbildad personal att tillgå. Och vi är ju en liten kommun 

utanför [stad] där det ibland kan vara svårt att locka ut till glesbygden.  

Ett par respondenter menar att pandemin har gjort att de inte ser samma resultat 

som de hade hoppats på. Det är svårt att analysera effekter av insatser som ska 

bidra till skolnärvaro när pandemin påverkat just det. 

Ja, jag tänker också när vi jobbar i analyser kring närvaro och så här, då kan ju vi sitta och 

vara ganska frustrerade att vi har, tycker vi då, för låg närvaro, för hög frånvaro i 

förhållande till de insatser vi har. Men då hamnar vi ju hela tiden i det liksom: ”Vad beror 

det på?” Hur det hade varit annars, om vi inte hade gjort de insatserna, då hade det kanske 
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varit sämre siffror? Så där hamnar ju ofta när vi diskuterar, så det känns ju väldigt 

förhoppningsfullt för nästa, kommande tid.  

Förväntningar på statsbidragets bidrag till ökad likvärdighet 

och kunskapsutveckling  

Vi har frågat huvudmännen på vilket sätt de framöver förväntar sig att de insatser 

de genomför med stöd av statsbidraget för likvärdig skola, på kort och på lång 

sikt, ska bidra till ökad likvärdighet och kunskapsutveckling. Flera huvudmän 

berättar om förväntningar av olika typer, som ökade kunskapsresultat, ökad 

trygghet och ökad elevnärvaro. Några av huvudmännen pratar om de mer 

kortsiktiga målen för insatserna som de genomför, och andra om de långsiktiga 

målen om ökad likvärdighet och ökad kunskapsutveckling. Flera av 

huvudmännen hänvisar till de behov som skolorna och huvudmännen har sett 

finns på skolorna inför införandet av insatser. Huvudmännen förväntar sig att 

insatserna ska bidra till dessa behov, och därmed också till de långsiktiga målen. 

En huvudman säger till exempel: 

Ja, jag tänker till exempel på, dels så tycker jag att de läromedel vi satsar på är väldigt hög 

utsträckning gör det möjligt för alla elever oavsett funktionshinder eller språklig nivå, att 

man lättare tillgodogör sig undervisningen i olika ämnen. […] Men det handlar om de 

organisatoriska insatserna, så är ju också en uttalad förväntan att vi ska se en fortsatt 

resultatökning naturligtvis och att vi inte har så stora skillnader mellan våra skolor. Likadant 

att vi har en hög grad av trygghet och studie ro i våra skolor och att det inte ska vara kopplat 

till hur det aktuella elevunderlaget ser ut till exempel. 

Några av huvudmännen hänvisar till att de ser positiva resultat från de insatser de 

har genomfört under 2021 och att de därmed fortsatt förväntar sig att insatserna 

ska ge resultat.  

En huvudman svarar på frågan om vad de förväntar sig att statsbidraget ska bidra 

med, att det viktiga är att barnen och eleverna tycker att skolan är en trevlig plats 

att vara på.  

Nej, det allra viktigaste vore ju att vi skulle veta att alla barn och elever går till skolan utan 

en klump i magen på morgonen, att jag faktiskt går dit och tycker att det är en trevlig plats 

att vara på. Sen är det en win-win om vi får kunskapsresultaten att öka också. 

4. Huvudmännens bild av Skolverkets 

stöd och kommunikation 

Huvudmännen upplever att informationen om statsbidraget på Skolverkets 

webbplats är tydlig och relevant och det finns ingen tydlig efterfrågan på 

kompletterande stöd. Huvudmännen uppskattar också statsbidragets öppna 

utformning eftersom de då kan utgå från sin analys av skolornas behov. 
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Statsbidragsformen upplevs dock medföra vissa svårigheter, som exempelvis att 

planera långsiktigt för skolorna. 

4.1 Informationen om statsbidraget upplevs tydlig och 

relevant 

Respondenterna blev tillfrågade om hur de ser på informationen om statsbidraget 

som finns på Skolverkets webbplats. Samtliga intervjuade tycker att 

informationen är tydlig och relevant. Respondenterna jämför med andra 

statsbidrag de har sökt och jobbat med och menar att informationen kring 

statsbidraget för likvärdig skola har varit tydligare än andra. Även informationen 

kring statsbidraget för likvärdig skola har utvecklats och utökats över åren tycker 

en huvudman. Flera respondenter menar att processen för att söka statsbidrag 

generellt har blivit enklare över åren, och informationen har blivit tydligare.  

Det har ju varit väldigt tydliga exempel och mallar när man ska söka det här, så att man 

behöver liksom inte börja med ett tomt papper och skriva ner, utan när man går in i 

systemet, då är det färdiga rullistor: ”Här är det en insats som handlar om 

personalförstärkning och det här är skolformen den, och det här är den här typen av insats”, 

det är så pass mycket enklare när det finns liksom en färdig mall att utgå från.  

Ett par respondenter nämner dock att det var krångligt att väldigt lite text fick 

plats i ansökansformuläret så de förberedda beskrivningarna fick kortas ner.   

En respondent tycker att det underlättar mycket med de bidragsramar som 

Skolverket ger, för att förstå redan från början hur mycket pengar som faktiskt 

finns att söka. En huvudman tycker dock att informationen om vilket rambelopp 

som gällde kom sent.  

Ett par huvudmän efterfrågar mer rådgivning kring och exempel på vad de kan 

söka för och vad som räknas som ny och utökad insats. Ett medskick från en 

huvudman är också att det är synd att det tar så lång tid, runt tre år, innan en 

nystartad skola kan få ta del av statsbidraget för likvärdig skola. 

4.2 Ingen tydlig efterfrågan på kompletterande stöd 

Vi har frågat huvudmännen om det finns något ytterligare stöd eller insatser från 

Skolverket som skulle behövas för att kunna använda statsbidraget för likvärdig 

skola på bästa sätt. Svaren visar att huvudmännen över lag är nöjda med det stöd 

och de insatser som Skolverket erbjuder idag. Några av huvudmännen nämner 

också att de har kontakter via lärosäten och andra aktörer vilket gör att de 

sammantaget kan hitta lämpliga insatser för de problem som de har identifierat.  

En huvudman efterfrågar goda exempel på insatser kopplade till likvärdighet som 

har fallit väl ut.  

Det är alltid bra med spridning av goda exempel. Det tycker jag att ni är duktiga på och det 

är väl bara ett sånt där medskick, att precis som kopplat till andra, både bidrag och områden 

så ha gärna med det, att pinpointa gärna, kommunen, huvudmän, enskilda verksamheter där 
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man faktiskt kan påvisa en ökad likvärdighet och koppla till insatser som man gör, för det 

finns mycket lärande för oss att dela. 

4.3 Statsbidragets öppna utformning uppskattas 

Flera av huvudmännen tar upp att de uppskattar statsbidragets utformning och att 

det är relativt fritt och har större kategorier. Då kan huvudmännen verkligen utgå 

från sin analys av skolornas behov. En huvudman uttrycker det på följande sätt:  

Det som är bra med bidraget är ju att det ändå är så att säga skapar goda möjligheter till just 

att göra de insatser som man har identifierat, analyserat själv liksom, att det är ganska breda 

penseldrag i så att säga, i förordningen där och annat. 

En annan huvudman säger:  

Jag gillar verkligen att man har möjlighet att använda det till det som man själv identifierar 

som utvecklingsområden, för det kan jag tycka är, har varit problematiskt med en del andra 

statsbidrag, att man liksom ska hitta på åtgärder för problem man kanske inte har. 

4.4 Statsbidragsformen upplevs medföra vissa 

svårigheter 

Det framkommer att det finns huvudmän som ser ett par svårigheter med 

statsbidragsformen. 

Kort framförhållning vid planering av insatser   

Ett par huvudmän tycker att informationen kring statsbidraget kommer med kort 

framförhållning vilket gör att det blir svårt att göra en underbyggd analys och 

planering för användandet av statsbidraget.  

Men det är ofta ganska kort period från ansökan till att det nya året börjar, och sen vet man 

inte riktigt om man får pengarna, där kan jag väl tycka att det vore bra med en längre 

framförhållning, för man vill ändå ha, precis som vi har varit inne på ganska mycket här 

med analyser och väl underbyggt och, vi ska ha en facklig runda och personalrepresentanter 

och rektorer så man kan känna igen sig och det ska bli en del i den här delaktigheten som jag 

tänker är jätteviktig för att man ska få pang för pengen sen. Jag menar, risken annars är, när 

man får en sån kort ansökningsperiod, det är blir för mycket på uppstuds. Vi bränner 

pengarna på tio föreläsare, typ. Det blir liksom tio tomtebloss. 

Utmaning att planera långsiktigt 

En utmaning som flera huvudmän tar upp är att de tycker det är svårt att planera 

långsiktigt för sitt utvecklingsarbete när de inte vet hur länge de kommer att få 

statsbidraget för likvärdig skola. Huvudmännen tar upp att det är viktigt med god 

framförhållning vad gäller statsbidragen för att de ska kunna planera sin 

verksamhet. En huvudman säger: 

Och det är ju så i vårt budgetarbete att alla de här statsbidragen, man tar ju med det i 

budgetarbetet så att vi räknar ju med att de här pengarna kommer vi att få, och det är klart att 

då bygger det ju på att där är en framförhållning. […] Ibland så inför man nytt och ibland 

plockar man bort men det får ju konsekvenser hos oss. Då har vi liksom utgått från: ”Ja, men 
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här är ett statsbidrag på tolv miljoner kronor”, som det här är, och blir det då helt plötsligt: 

”Nej, men det försvinner.” Ja, men det är klart att det skulle ställa till oerhört mycket i en 

kommun om man inte vet att, ja, de här pengarna har vi liksom att tillgå.  

En huvudman nämner att kvaliteten i verksamheten kan bli lidande när det 

långsiktiga perspektivet saknas.  

Om vi ska problematisera över statsbidrag över huvud taget är ju att det här bekymret med 

att det ska bli en del av den ordinarie verksamheten. Det är svårt. Och även när vi försöker 

ibland starta upp någonting med statsbidrag, likvärdig skola då till exempel, och så ska det 

gå över i någon slags ordinarie verksamhet. Alltså, det är svårt att få snurr på det, för att 

risken är att man hela tiden springer på nya saker då. […] Det blir en ryckighet i 

organisationen som inte gynnar vårt kvalitetsarbete eller barnen och elevernas 

måluppfyllelse, tänker jag. Det är inte så att vi inte vill ha pengarna, verkligen inte, vi skulle 

vilja ha dem kontinuerligt i stället för att liksom det blir den här, det blir lite ryckigt.  

Flera huvudmän nämner också att statsbidraget för lärarlönelyftet har minskats 

ner vilket får konsekvenser när huvudmännen har räknat med att få de pengarna. 

Det gick inte heller att göra motsvarande lärarlönehöjningar via statsbidraget för 

likvärdig skola. En huvudman nämner också förändringen vad gäller statsbidraget 

för läxhjälp; och att dessa förändringar i statsbidragen gör huvudmännens arbete 

svårstyrt. 
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