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ABSTRAKT 
 

Denna studies syfte är att med utgångspunkt i den allmänna diskursen om likvärdighet och dess 

pragmatiska innebörd, söka belysa spänningsfält mellan politiskt fattade beslut och skolans 

filosofiska, politiska och pedagogiska diskursser. Studien använder sig av kvalitativa teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. Studiens resultat uppvisar flera bilder av likvärdighetens pragmatiska 

innebörd. I skärningspunkten mellan pedagogik, politik och filosofi pågår olika diskurser om 

likvärdighet. Med stöd i diskursteorin visas att diskurser om ekonomi och politik står överordnatd 

andra moraletiska diskurser i skolan och att en gemensam norm för likvärdighet är en myt eftersom 

pragmatiska sammanhang förändrar diskursen om likvärdighet till många olika perspektiv och 

antaganden. 

NYCKELORD 
 

Likvärdighet, diskurs om likvärdighet, myten om likvärdighet, skolans pragmatiska sammanhang. 
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Inledning och bakgrund till studien 
 

Likvärdighetsbegreppet i utbildningssammanhang används flitigt i skolans dagliga diskurs och  

vokabulär. Begreppet används i läroplanstexterna, i de lagtexter som styr utbildning och dess 

verksamheter och i de sociopolitiska och socioekonomiska diskurser som är kopplade till aktuella 

utbildningssammanhang. Likvärdighetsbegreppet är inte främmande för någon som på något sätt är 

eller har varit i kontakt med skolan, undervisning eller utbildning.  

Ändå är likvärdighet tolkningsbart och perspektivantaganden vida. Innebörden av Likvärdighet är 

inte självklart för alla de som diskuterar skola och utbildning. Inom utbildningsområdet utgör 

likvärdighetsbegreppet snarare en nutida utbildningspolicy av positiv karaktär som har sammanfört 

skolans uppdrag med dess roll som skapande av utvecklingsmöjligheter för elevkollektivet och den 

enskilde eleven1. Den tolkningsbara likvärdigheten är snarare ett ideologiskt ställningstagande och 

påvisar en utbildningsdiskurs kring likvärdighetspolicyn, som under de senaste fyra decennierna förts 

och förankrats i skolans vokabulär och i den utbildningspolitiska doktrinen och diskursen. 

Likvärdighet som begrepp, har i nästan ett halvt sekel ”getts olika innebörder som genomgått 

förändringar i dess innebörd”2 som en konsekvens av ”språkets politiska kraft”3. 

Likvärdighetsbegreppet återgår därför ständigt till ett stadium av normgivande nyckelord i vår tids 

utbildningspolitiska text och tal. Utbildningspolitiska syften och intressen har starkt påverkat 

likvärdighetsbegreppets innebörd till den grad, att politiska och historiska perspektiv i 

likvärdighetsdiskussionen har kunnat synliggöras i en förskjutning av likvärdighet från 

gruppsammanhang till en alltmer individanpassad kontext. Denna tendens är inte unik för Sverige 

utan har sin påverkan och sina influenser i den globala neoliberala samhällsförändringen som 

tydligare än tidigare har börjat markera individens säregenhet4. 

Likvärdighetsbegreppets förändring över tid har anpassats till en likvärdighetspolicy som kommit att 

distansera sig från 1960- och 70-talens jämlikhetstradition som betraktade skolan som en 

samhällsutvecklande kraft, med den centrala uppgiften att verka för ökad social jämlikhet mellan 

grupperna i samhället5. I slutet av 1970-talet omtalades skolan och utbildning som en enhetlig skola 

för alla, med uppdraget att verka för en likvärdig utbildningsstandard6. I det historiska perspektivet 

har diskussionen om en likvärdig utbildningsstandard sedan dess förts med utgångspunkt i 

utformningen av en sådan skola som skulle styra sina resurser mot de barn och elever som var i behov 

                                                           
1 Englund 2005 
2 Englund & Quennerstedt 2008, s 8 
3 Englund & Quennerstedt 2008, s 9 
4 Ibid. 
5 Englund & Quennerstedt 2008 
6 Wahlström 2009 
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av det största stödet. Innebörden av en sådan likvärdighetsdiskussion och tolkning blev i det 

sammanhanget,  kompensatoriskt. En lägesändring, som initierades under 1980 - talets mitt och som 

utvecklades under påverkan av nya politiska idéströmningar, framhävde däremot likvärdighet kopplat 

till individen och individuella behov som nya förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling - 

med tonvikt på andra styrmedel än det kompensatoriska. Denna förskjutning påverkades naturligtvis 

av den etablerade jämlikhetsbaserade uttolkningen i den allmänna idépolitiska samhällsdiskussionen 

med betoning på gruppens behov om socioekonomisk jämlikhet och de nya liberala idealen om 

individens behov. Förskjutningen, samtidigt som den pekade på en metodförändring utifrån det nya 

utbildningspolitiska slagordet likvärdighet med syftet att öka måluppfyllelsen i skolan, gav även 

upphov till den öppna och alltmer motstridiga samhällsdiskussionen om likvärdighetens egentliga 

betydelse. Förståelsen för likvärdighetens innebörd och vårt samhälles sätt att diskutera utbildning 

växte fram under särskilda sociala, ekonomiska och historiska omständigheter och epoker7. Men 

uttolkningen av denna förståelse har inte alltid varit linjärt utan har alltid blivit påverkad av hur olika 

sociala krafter förstår världen och kommunicerar i henne - oavsett dess epok. Läroplanstexter, 

skolförordningar och alla dokument som styr skolan är texter som är formulerade av representanter 

för olika politiska ideologier under påverkan av olika idéströmningar8. Dessa texter bär följaktligen 

med sig olika bakomliggande antaganden om ett och samma begrepp – oavsett om formuleringen av 

texten har skett i ett politiskt samförstånd eller inte9. Kopplad till denna kontext utgör förståelsen av  

likvärdighet och likvärdig utbildning en av vår tids viktigaste utbildningspolicyn, som fortfarande 

och återkommande står öppen för olika tolkningsmöjligheter10.  

Den fria kommunala uttolkningen av likvärdighetens innebörd i den decentraliserade skolan har 

uppmärksammats i forskningssammanhang som ett av de avgörande hindren för att uppnå vad alla 

samhällskrafter vill, nämligen en skolpraktik som lyckas med sitt likvärdighetsuppdrag. Tidigare 

forskning ser det fria tolkningsutrymmet av likvärdighet och innebörden av likvärdighetsuppdraget i 

skolan som ett av skolpraktikens främsta svårigheter för uppnåendet av likvärdighet11. Tidigare 

forskning pekar samtidigt på decentraliserad utbildningspolitik med friutrymme till tolkning om vad 

likvärdighet är och hur det bäst kan gestaltas och tillämpas på skolenheterna som ett tydligt  

problemområde. Tolkad utbildningspolitik på lokal nivå, genererar nämligen förutsättningarna för ett 

resursfördelningssystem med faktiska efterkommande förutsättningarna som varje enskild skolledare 

får, för att driva sin verksamhet i enlighet med det statliga likvärdighetsuppdraget12.  

                                                           
7 Wahlström 2009 
8 Englund 2005 
9 Ibid. 
10 Wahlström 2009 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Denna situation sätter med lätthet ett ekorrhjul i snurr. Riktingsgivaren för lokala uttolkningar av 

likvärdighet  konstruerar en logisk följd av sammanhang och konsekvenser, där förekomsten av den 

fria uttolkningen av likvärdighetsbegreppet frambringar situationer där det inte är lika självklart hur 

kommunerna lyckas att inrikta sitt arbete mot större likvärdighet, en likvärdighet som med stöd i 

skollagen avser elevernas måluppfyllelse. Dessa påföljder leder till det faktum att huvudmannen, 

istället för att skapa de bästa förutsättningar kring en likvärdig utbildning, i själva verket skapar 

förutsättningar som understödjer att många elever inte uppnår de nationellt uppställda målen13. 

Den statliga decentraliserade utbildningspolitiken ansvarar således för att fatta beslut och göra 

prioriteringar av ekonomisk karaktär för skolenheterna. Det är dessa prioriteringar som sedan ligger  

till grund för hur skolan i en kommun tar form och utformas14. Lokala pragmatiska kontexter för 

uttolkningen av likvärdighetsbegreppet, belyser därför praktikens tolkningsproblematik av 

likvärdighetsbegreppets kriterier. En problematik där de olika villkoren för tolkningen ligger i det 

differentierade filosofiska, politiska synsättet och förståelse som inom kommunal skolpolitik 

synliggörs i avvikande ekonomiska intresseområden. Intresseområden som företräder politiska och 

sociala perspektiv. Ideologiska intresseperspektiv där till exempel en grupp framhäver och tolkar 

likvärdighet utifrån villkoren om att utbildningen skall utformas gemensam och sammanhållen för 

alla elever medan en annan grupp lyfter fram likvärdighet utifrån kriteriet valmöjlighet, där 

kommunerna istället erbjuder familjerna olika utbildningsalternativ15. 

Differenserna i tolkningsutrymmet av likvärdighetsbegreppets kriterier ger sig till uttryck med en till 

grund skild uppfattning om utbildningens syfte och dess utformning i det offentliga 

utbildningsväsendet. En tydlig svårighet i den utbildningspolitiska normativa diskursen är således 

oenigheterna om vilka kriterier som skall appliceras kring likvärdighet, vilket bidrar till att förskjuta 

ett begrepps betydelse16. Dessa oenigheter belyses i pragmatiska begreppsanalyser om 

likvärdighetens applikationskriterier eller om villkoren som olika språkanvändare ställer upp för 

användningen av ett performativt begrepp17. 

1900- talets olika utbildningsreformer har präglats av dynamiska processer med kontinuerliga 

förskjutningar av likvärdighetens innebörd och likvärdighetens performativa kraft som central 

position i svensk utbildningspolitik18. Förskjutningen av likvärdighetens innebörd och dess normativa 

betydelse avser framförallt applikationskriterierna i det sociopolitiska och socioekonomiska 

samhället, för vilka likvärdighet som grundsats egentligen är och avser olika innebörder.  

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Skinner 1999 
18 Francia 2008 
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Förskjutningen avser även idén om när och på vilket sätt likvärdighet inom utbildning uppnås. 

Skillnaderna diskuteras även genom att lyftas fram som partskap i den utbildningsideologiska 

diskussionen, en diskussion som syftar till att synliggöra vad som skiljer lokala utbildningsuppdrag, 

hur de framställs och verkställs genom ett underbyggande av olika uttolkningar av vad likvärdig 

utbildning är och innebär. Samtidigt kopplar nationella styrdokument stadigvarande likvärdighet 

enbart till elevers uppnående av skolans mål19.  

Grundskolans nationella utbildningsmål anges i de nationella styrdokumenten20. Ett tillkommande 

hinder i den fria uttolkningen av likvärdighetsbegreppet, är att dessa styrdokument för skolan inte 

tydligt anger vilka mål som utgör måttet för likvärdighet. Nationella normer för en likvärdig 

utbildning återfinns i skolans läroplanstexter, men applikationskriterierna för dessa normer är däremot 

inte solklara och tydliga, vilket ökar tolkningsutrymmet. Detta i sin tur leder till ännu ett hinder för 

likvärdighet. I denna paradox lyfts ändå ett kriterium för likvärdighet fram, som under det senaste 

decenniet positionerat sig som en av vår tids viktigaste principer för likvärdighet i läroplanen för 

skolan. Kriteriet anger att utbildningen inte kan vara likadan för alla elever om den ska vara likvärdig 

eller utformad för att uppnå likvärdighet21. Perspektivet lyfter fram, att en likadan utbildning inte är 

likvärdig utan att likadangörandet i undervisningssammanhang i själva verket utgör ett hinder för 

likvärdighet. Samma perspektiv ger skäl för att likvärdighet i skolan måste diskuteras utifrån lika 

utbildningsutfall22. Likvärdighet i skolan bör följaktligen diskuteras utifrån lika utbildningsutfall som 

huvuddimensioner för likvärdighet23 och därmed utgå från elevernas egna förutsättningar och behov. 

I denna kontext diskuteras den utbildningspolitiska diskursen i skärpan av ideologiskt grundade 

prioriteringar på decentraliserad nivå i konflikt med ideologiskt präglade uttolkningar av vad som 

menas med en likvärdig utbildning som främjande av kunskap och lärande24. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Quennerstedt 2006 
20 Skollagen 2010: 800 och Lgr 11 
21 Quennerstedt 2008 
22 Skolverket, rapport 365, 2011 
23 Quennerstedt 2008 
24 Ibid. 
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STUDIENS PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE  
 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är likvärdighet. Likvärdighet är en politisk idé med influenser från  

vår tids filosofiska och pedagogiska idéer om jämlikhet, som sedan 70- talet agerat vägledande i 

skolans uppbyggnad och genomförande. Offentlig utbildning styrs av en kollektiv, samhällspolitisk 

syn på utbildning där skolan betraktas som en samhällsutvecklande kraft med den centrala uppgiften 

att verka för en ökad social jämlikhet mellan olika grupper i samhället25. Denna syn konstrueras av 

hur våra samhällen förstår och kommunicerar pedagogiska, politiska och filosofiska  principer och 

idéer. Likvärdighet som politisk princip och filosofisk idé används därför performativt och tillämpas 

generaliserad i den utbildningspolitiska och utbildningsideologiska diskursen om skolan. En 

svårighet i uttolkningen av diskursen om likvärdighet utgörs emellertid av att likvärdighet tolkas och 

förstås i subjektiva sammanhang på olika sätt26.  

I decentraliseringspolitikens anda tolkar olika grupper i samhället och så även varje kommun 

begreppet likvärdighet på olika sätt och överför därmed individuella idéer och värderingar av 

likvärdighetens innebörd till lokala skolorganisationer27. Detta i sin tur skapar ramar för 

idéekonomiska utformningar av lokala  tjänstemannaorganisationer. 

Utbildningsförvaltningarnas tjänstemannaorganisationer är komplexa och innehar en tydlig styrning. 

Skolledaren, som första chef i en linjeorganisation, är ändå huvudansvarig för att förstå och tillämpa 

den kommunala eller lokala visionen om likvärdighet på sin skola. Likvärdighetens 

uttolkningsskillnader, även om differenserna är små, är ändå ofta tillräckligt stora och avgörande för 

att skapa motsättningar och spänningar som  likväl påverkar synen på varje skolorganisation. Denna 

individuella syn av likvärdighetens innebörd, påverkar varje skolas styrning, praktik och senare 

utbildningsresultat. Skoledarens tolkningsproblematik stannar dock inte här. Skolans styrning är inte 

enbart decentraliserad utan är i allra högsta grad, centraliserad. Den juridiska styrningen av skolan 

tillämpas därför genom nationell lagstiftning och läroplanstexter, där likvärdighet anges som en av 

de viktigaste principerna att följa. 

Tidigare pedagogisk forskning har kunnat visa att skolledare avses vara garanter för elevernas 

måluppfyllelse och resultat. De olika uttolkningarna av det komplexa skolledaruppdraget påverkar 

emellertid skolans resultat och utgör ett tydligt hinder för likvärdighet28. Tidigare pedagogisk 

forskning har dessutom visat att de olika uttolkningarna av skolans styrande politiska texter, påverkar  

synen och förståelsen av likvärdighetens innebörd. Av betydelse i denna kontext är en nutida 

                                                           
25 Englund & Quennerstedt 2008 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Englund & Quennerstedt 2008, Quennerstedt 2006, Rapp 2001, Jarl, Kjellgren & Quennerstedt 2010, Wahlström 2009 
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formuleringsarena  där olika idéer och föreställningar formuleras och kontextualiseras utifrån ett 

konfliktperspektiv styrd av framförallt samhälleliga, ekonomiska, politiska och ideologiska 

intressen29. Pedagogisk forskning om likvärdighet i skolan talar därför om en samtidshistorisk 

utbildningspolitisk konfliktperiod där den nationella diskursen om likvärdighet tolkas på olika sätt, 

beroende på den politiskt styrande intresseutövningen. Diskursen om likvärdighet är en diskurs vars 

olika uttolkningar leder till att skapa en kommunal skolorganisation som utifrån givna och lokalt 

styrda förutsättningar förvaltar likvärdighetsuppdraget, på ett differentierat sätt. Det är ofta 

tolkningsdifferenserna i vardagen som utgör en skärningspunkt mellan diskursen om likvärdighet och 

dess praktik30. Det problemområdet jag därför vill närma mig i denna forskning, är 

tolkningsdifferenserna i den  allmänna diskursen om likvärdighet i skolan för att förstå skolledarens 

ställningstaganden i skärningspunkten mellan pedagogik, politik och filosofi.  

SYFTE 
 

Syftet med denna studie är, att med utgångspunkt i den allmänna diskursen om likvärdighet och dess 

pragmatiska innebörd, söka belysa spänningsfält mellan politiskt fattade beslut och skolans 

filosofiska, politiska och pedagogiska diskurser. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Hur ser skolledarens respektive politikerns förståelse av likvärdighet i skolan ut? 

2. Hur synliggörs den allmänna diskursen om likvärdighet i skolan, på skolledar- och 

politikernivå? 

3. Hur uppstår spänningsfält i den statliga och kommunala styrningen av skolan och dess 

diskurser om likvärdighet?  

4. Hur synliggörs skolans pedagogiska, politiska och filosofiska  diskurser om likvärdighet?  

 

 

 

 

                                                           
29 Rapp 2008 
30 Englund och Quennerstedt 2008 
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T IDIGARE FORSKNING  

DEN ALLMÄNNA DISKURSEN OM LIKVÄRDIGHET OCH DESS KRITERIER 
 

Begreppet likvärdighet är ett postmodernistiskt begrepp med performativ funktion, framsprungen ur 

vår tids samhällsideologiska jämlikhetssträvan. Styrdokument för skolan anger att utbildning är ”all 

den verksamhet som omfattas av de övergripande målen i skolförfattningarna”31 och att en likvärdig 

utbildning utgörs av en sådan som syftar till gemensamma referensramar i en skola som anses vara 

en samhällsutvecklande kraft32 vilket anges i skollagen 1 kap 4§ och 1kap 9§: 

4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utvecklande och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 9§ Utbildningen inom skolväsendet ska 

vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas33. Som 

kommentartext till 9§ anges också att ”den allmänna diskursen om likvärdighet inte innebär att 

utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så 

hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Hur verksamheten 

ska utformas för att nå de fastställda målen kan variera beroende på lokala behov och 

förutsättningar”.34  

Likvärdighet avser därmed att garantera jämlika utbildningsresultat för alla barn och elever i skola 

som därigenom garanterar att alla barn och elever genom utbildning får tillgång till samhällets 

gemensamma referensramar av kunskaper och värden. När likvärdighet i den allmänna 

utbildningsdiskursen diskuteras, uttolkas och kommuniceras som en fråga om måluppfyllelse i 

relation till barns och elevers utbildningsresultat, blir begreppet normgivande. Likvärdighetens 

applikationskriterier, det vill säga likvärdighetens villkor som ställs för dess användning, kopplas 

således till denna norm. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska kontexter diskuterar 

nämligen likvärdighet i mycket stor utsträckning kopplad till barns och elevers uppnående av skolans 

mål35. I detta avseende är likvärdighetsbegreppet performativt och till och med auktoritär i den 

                                                           
31 Ny skollag i praktiken, 2010 s.11 
32 Englund & Quennerstedt 2008 
33 Ny skollag i praktiken, 2010 s.11 
34 Ny skollag i praktiken, 2010 s.14 
35 Quennerstedt 2008 
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utbildningspolitiska diskursen. De senaste decenniernas olika idéströmningar har dock vidgat och 

förskjutit likvärdighetsbegreppets kriterier så till den grad att begreppet likvärdighet, idag till och 

med kan innebära en direkt motstridig betydelse i jämförelse med jämlikhetsperspektivet36. 

Likvärdighetsbegreppets sociopolitiska förskjutning är problemfylld, eftersom sociala krafter med 

olika synsätt vill kunna tillämpa kriteriet likvärdighet till det egna synsättet och förståelsen av världen. 

Olika intressen vill nämligen kunna applicera det performativa likvärdighetskriteriet till just sina 

sammanhang och sina perspektiv37. I en pragmatisk språkanvändning, till exempel i den språkliga 

kampen som uppstår i diskursen om likvärdighet, handlar likvärdighetens kriterier om att få företräde 

till definitionen av likvärdighetens innebörd. Dessa kriterier omfattar även begreppets betydelse för 

att på så sätt kunna dra fördel av dess performativa funktion38. När människan uttolkar ett 

performativt begrepp som likvärdighet, sker denna uttolkning utifrån den filosofiska synen av hur 

hon förstår den värld hon lever i. Hennes politiska och filosofiska referensramar samt hela hennes 

moraliska struktur ligger sålunda till grund och som en förutsättning för begreppsuttolkningen av 

likvärdighet39. Detta kontextualiseras i de meningsskapandeprocesser som uttolkningen sedan ingår 

i40. I perspektivet av ett ekorrhjul, är uttolkningarna av performativa begrepp som likvärdighet, ofta 

omstridda till sin innebörd. Den tolkande människan agerar utifrån en förståelse av sin egen 

subjektivitet och egna synsätt. I strävan av att söka företräde för definitionen av ett performativt 

begrepps betydelse, utvecklar människan ett tankesätt och en diskurs som söker förklara villkoren för 

ett begrepps användning, vilket hon gör genom skapandet av pragmatiska kriterier41. Skolans uppgift 

är att förmedla och överföra kunskap. Den allmänna normen för likvärdighet i detta sammanhang 

utgörs av skolans nationella mål angivna i utbildningens juridiska styrinstrument42. När en norm för 

likvärdighet i utbildningssammanhang, i en decentraliserad uttolkning, kopplas till ideologiska 

preferenser som ofta styrs av ekonomiska ramar för en resursfördelning, blir även denna norm för 

likvärdighet tolkningsbar43. Resultatet blir, att nya innebörder för likvärdighetsbegreppet konstrueras 

och antas socialt som nya normer. Denna diskursiva strid i sig, om vad likvärdighet kan betyda, skapar 

ständigt nya normer för likvärdighet där samhällsgrupper med skilda ideologiska  synsätt tolkar de 

grundläggande värden för respektive ideologi i likvärdighetens namn. Det är således idétolkningen 

av likvärdighetens innebörd som skapar normer för likvärdighet44 och som egentligen utgör 

skärningspunkten mellan pedagogik, politik och filosofi. 

                                                           
36 Englund & Quennerstedt 2008 
37 Skinner 1988a 
38 Englund & Quennerstedt 2008 
39 Ibid. 
40 Skinner 1988 
41 Ibid. 
42 Skollagen 2010:800 och Lgr 11 
43 Quennerstedt 2008 
44 Pierre (red) 2010 
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DISKURSER OM LIKVÄRDIGHET 
 

Olika idétolkningar av likvärdighetens innebörd skapar olika normer för likvärdighet. Normer har 

samtidigt en förpliktigande karaktär och gör anspråk på moralisk giltighet45. Normer är därmed 

regulativa för våra sociala handlingar. Uttolkningen av likvärdighetsbegreppet synliggörs i hur 

idétolkningen av likvärdighet handlingskoordineras på olika sätt i en kommunikativ vardagspraxis 

och diskurs. Normativa satser om likvärdighet används i regulativa talhandlingar vilka legitimeras 

genom att satsers sanning, antar att ett sakförhållande existerar på liknande sätt som handlingarnas 

riktighet anger att normen för likvärdighet har uppfyllts46. 

En social gruppering i samhället framhåller i sin diskurs, att villkoren för en likvärdig utbildning är 

att den utformas gemensam och sammanhållen för alla elever medan en annan social gruppering 

avvisar det villkoret och lyfter istället fram villkoret att familjen kan välja mellan olika 

utbildningsalternativ47. I oenigheten kring normer och villkor för likvärdighet, uttrycks därför de 

sociala grupperingarnas syn på likvärdighetens giltighetsanspråk. Detta kommuniceras i till grunden 

skilda sätt att konstituera det offentliga utbildningsväsendet och syftet med dess utbildning. Dessa 

olika ställningstaganden visualiserar en subjektiv förståelse av ideologi och normativa satser kring 

likvärdighet. 

Diskurs i sin tur utgörs av människans ömsesidiga ge och ta ställning till skäl och överväganden. Med 

hjälp av språket skapar hon nämligen representationer av verkligheten, som inte bara är speglingar av 

en redan existerande verklighet, utan språkets representationer bidrar till att skapa själva världen48. 

Människans språk är därmed ”en maskin som konstituerar den sociala världen. Det gäller också för 

konstituerandet av sociala identiteter och sociala relationer”49. Genom diskurser skapar människan 

nämligen mening i sin tillvaro. En mening, som tilldelas förståelse i sociala konventioner50. Foucault 

menar till och med att människan, som subjekt, ”skapas i diskurser”51 och att alla sociala praktiker 

ses som diskursiva52. I detta avseende och med stöd i Laclau & Mouffe, utgörs en diskurs inte enbart 

av tal och text utan även infrastrukturer, institutioner och ekonomi uppfattas som olika former av 

diskurs och som fullständigt konstituerande för vår värld53. Skäl som uppträder i praktiska diskurser 

lyfts i diskussionen om likvärdighet i skolan, för eller emot beslut för att acceptera bestämda 

                                                           
45 Habermas 2008 
46 Ibid. 
47 Englund och Quennerstedt 2008 
48 Winter Jørgensen & Phillips 2013 
49 Winter Jørgensen & Phillips 2013, s 16 
50 Winter Jørgensen & Phillips 2013 
51 Winter Jørgensen & Phillips 2013, s 21 
52 Winter Jørgensen & Phillips 2013 
53 Ibid. 
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handlingssätt54. Yttranden i diskurser görs därmed till socialt bindande. De etableras även som 

rättfärdigande av normer i diskursens kontextuella frågor. Ett diskursivt uppnått samförstånd yttras 

genom självförståelsediskurser och normmotiverade diskurser, där argumentationspraxis syftar till att 

övertyga varandra55. Likvärdighetens olika uttolkningar måste därför ses i ett historisk perspektiv där 

olika kriterier för begreppet likvärdighet har förskjutits och vidgats från en mycket resolut 

jämlikhetstradition till mer omstridda villkor av det normativa likvärdighetsbegreppet56. Det 

historiska ifrågasättandet av jämlikhetstraditionen utmanas därmed ideologiskt och normativt  av 

likvärdighetsbegreppets förändrade innebörd. 

Kommunen som huvudman för sina skolor ansvarar för att villkoren för likvärdighet uppfylls i 

enlighet med nationella mål och intentioner. Förutsättningar för denna måluppfyllelse skapas i de 

politiska och ideologiska förtecken som majoriteten i varje kommunen förordar57. I denna kontext 

och för detta ändamål, gestaltas utbildningspolitiska samtal som drivkraft till politiskt-ideologiskt 

grundade handlingar, med vilka likvärdighetstolkningen i kommunen får genomslag för det sätt som 

skolverksamheten sedan organiseras och finansieras58. Forskning om likvärdighet i skolan59 hänvisar 

den rådande subjektiviteten i uttolkningen av likvärdighet till kommunernas partskap på 

utbildningsområdet baserat på det utbildningspolitiska samtalet i sin helhet60. Partskapen innefattar 

en ”reell konkurrerande diskurs”61 till den diskursiva statliga styrningen. En diskurs där kommunen 

uttolkar sitt resultatansvar för en likvärdig utbildning till skilda diskurser om kommunens uppgift för 

att uppnå likvärdighet. Denna självförståelse kopplad till ”det kommunala friutrymmet används för 

att med den egna skolorganisationen ge kropp åt specifika ideologiskt grundade värden, vilka 

motiveras och legitimeras med strävan mot likvärdighet”62. 

Kommunernas självförståelse av likvärdighetsuppdraget härleds i forskningssammanhang till en 

lokal konstruktion av ett synsätt och en uttolkning av innebörden likvärdig utbildning i relation till 

de nationella läroplanstexterna63. Tolkningsutrymmet kring likvärdighet lyfts som en företeelse med 

problematiska konsekvenser eftersom kommunerna kan prägla sin skola utifrån politiska och 

ideologiska principer vilket genererar att kommunerna, som huvudmän för sina skolor, skapar 

förutsättningar för lokala beslut som sedan leder till en skiftande skolverksamhet64. Det är precis i de 

olika skolverksamheternas uppbyggnad, utifrån enheternas olika förutsättningar, som det skapas 

                                                           
54 Tugendhat 1976 
55 Ibid. 
56 Englund & Quennerstedt 2008 
57 Pierre (red) 2010 
58 Ibid. 
59 Rapp 2009 
60 Pierre (red) 2010 
61 Pierre (red) 2010, s 62 
62 Pierre (red) 2010, s 64 
63 Wahlström 2008 
64 Pierre (red) 2010 
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skilda skolpraktiker i vilka granskningen för skolan i sin tur har lagt märke till allt mer varierande 

förutsättningar för lärande och ett sjunkande utbildningsresultat för eleverna. Enligt Skolverket manar 

PISA 201265 till eftertanke och signalerar hur svenska utbildningsresultat  kontinuerligt har sjunkit 

och nu ligger under genomsnittsresultaten för OECD i alla undersökta kunskapsområden. Det 

alarmerande i rapporten är, att inom samtliga kunskapsområden, är Sverige det land där resultaten 

försämrats mest och snabbast66 . 

Likvärdighetsbegreppet diskuteras som uttolkning av den demokratiska värdegrunden som den 

svenska skolan vilar på och styrs diskursivt genom utbildningsväsendets statliga styrning. Det är en 

värdegrund som ställer krav på likvärdiga och homogena  utbildningsresultat och som således ställer 

krav på ett likvärdigt svenskt skolsystem67. Likvärdighet som uttolkad värdegrund i detta 

idéperspektiv innebär att alla elever skall ha ett utbyte av skolans organisation och undervisning. 

Detta innefattar att skolorganisationen såväl undervisningen bör anpassas till elevernas olika 

förutsättningar och behov i relation till det svenska skolsystemets krav på heterogenitet avseende 

utbildningsresultat - och att mångfald däremot bör erbjudas inom givna ramar68.    

LIKVÄRDIGHETSUPPDRAGET I SKOLANS STYRNING 
 

Utgångspunkt för hur den utbildningspolitiska språkanvändningen av likvärdighetsbegreppet och 

dess meningsskapandeprocesser genom argumentativ kommunikation69, tar form och blir till 

verklighet, lyfts i tidigare forskning70 om likvärdighet i skolan. Denna forskning synliggör hur den 

decentraliserade utbildningspolitiska argumentationen blir till språkhandling i uttolkningen av 

begreppet likvärdighet. Huvudperspektivet är en decentraliserad och inte längre allmän diskurs om 

likvärdighet, som oförändrad skall föra fram idéen om en likvärdig utbildning med garanti om alla 

barns och elevers likvärdiga utbildningsmöjligheter. Forskning om skolledarskap i interaktion med 

utbildningspolitiska intresseorganisationer71 har kunnat visualisera att det självständiga 

skolledarskapet alltid är underställt idétolkningen om huruvida en likvärdig utbildning skall anordnas. 

Slitningen mellan att stå mitt i en politisk styrd organisation som skolan, med lokala huvudmän och 

med ett statligt styrt uppdrag, är en välkänd vardag och återkommande spänningsfält för skolledare72. 

Skolledarens roll i uttolkningen av likvärdighet är många gånger svår att överblicka. Förvaltningarnas 

                                                           
65 Skolverket (2012) rapport 398 
66 Ibid. 
67 Skolverket (1996) rapport 110 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Englund & Quennerstedt 2008 
71 Quennerstedt 2008 
72 Grosin 2010 
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uttolkning av likvärdighet ligger nämligen till grund för kommunala beslut och överväganden av den 

decentraliserade utbildningsorganisationen men styrs samtidigt av nationellt gällande mål och 

riktlinjer73. I egenskap av kommunanställd tjänsteman diskuterar skolledaren likvärdighet följaktligen  

redan utifrån två grundläggande perspektivtagande. Det första perspektivet är skolledarens skyldighet 

att följa de politiska beslut som fattas i den enskilda kommunen, det vill säga utifrån den kommunala 

idétolkningen av likvärdighet. Det andra perspektivet, utgörs av ansvaret att som skolledare leva upp 

till de statliga målen om en likvärdig utbildning74,  en situation där skolans juridiska styrning sker 

utifrån lagar, förordningar och andra rättsligt bindande regler som stiftas av nationell politiska organ 

som i sin tur grupperas i juridiska, ideologiska och ekonomiska styrmedel75. Skollagen, som ett av 

skolans mest centrala styrdokument, beslutas av riksdagen och är därmed underställd juridisk och 

rättslig prövning med tydliga påföljder ifall lagbrott förekommer. Med andra ord betyder detta att 

huvudman för skolan och samtliga dess skolverksamheter, är lagstyrd i skapandet av de faktiska 

förutsättningarna, så att varje enskild skolledare ges adekvata förutsättningar för att följa det statliga 

regelverket om en likvärdig utbildning. Kvalitetsgranskningen av skolan rapporterar emellertid om 

en allvarlig försämring av likvärdigheten i den svenska skolan76 och gör med den senaste 

resultatuppföljning en koppling till en tidigare rapport från 200677 som belyste utvecklingen av 

likvärdigheten i grundskolan under åren 1998 till 2004. Där framkom, att läget sakta hade försämrats 

sedan valfrihetsreformerna i början av 1990-talet. Skolverkets analys indikerar att valfrihetsreformen 

sannolikt har haft en viss betydelse för den försämrade utvecklingen78. Enligt skolans styrande 

lagstiftning är det dock skolledaren som är ansvarig för att skolan når de på nationell nivå, uppställda 

målen79. Uppdragets komplexitet och potentiella motsättningar blir tydligt när det ändå är huvudman 

för skolan som skapar en resursfördelning som understödjer likvärdighet på skolenheterna.  

Att ekonomistyrningen i skolan är nära knuten till både den juridiska och ideologiska styrningen är 

ett konstaterande, när situationen understödjer rättsliga regler och styrning av skolinnehållet till 

exempel genom målformuleringar av skolans styrdokument. Detta betyder att statens verksamhet kan 

styras i differentierad omfattning genom lokal uttolkning av likvärdighet, en uttolkning som  skapar 

förutsättningar för den senare utformningen av de finansiella villkoren via anslag, anslagssystem, 

budget och redovisningssystem80. Skolans ekonomiska styrning tillför eller minskar materiella 

resurser i strävan att få till stånd ett önskvärt handlande i likvärdighetsperspektivet81. 

                                                           
73 Jarl, Kjellgren & Quennerstedt 2010 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Skolverket ( 2012), rapport 374 
77 Skolverket ( 2013), rapport 275 
78 Skolverket (2012), rapport 374 
79 Jarl 2010 
80 Jarl, Kjellgren & Quennerstedt 2010 
81 Vedung 2009 
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I decentraliseringspolitikens anda är statens roll i den ekonomiska styrningen av skolan begränsad. 

Istället för att som tidigare ge riktlinjer för hur kommunerna ska använda tilldelade resurser samt hur 

prioriteringar skall göras, regleras skolan genom den statliga juridiska styrningen och genom  den 

statliga granskningen av skolan. Detta innebär att staten, via sin lagstiftning, ställer minimikrav som 

kan betraktas som utgångspunkt för kommunernas finansiella överväganden82. Till exempel måste 

kommunerna, som huvudmän för sina skolor, ansvara för att kommunens resurser styrs och används 

i enlighet med den statliga juridiska styrningen av skolan. Situationens komplexitet gestaltas när de 

flesta kommuner fördelar skolans resurser genom en kombination av principer, ideologier och lokala 

uttolkningar av likvärdighetens innebörd. I kommuner som för en lokal utbildningspolitik utifrån en 

tydlig ideologi, till exempel i kommuner med politisk majoritet, blir skolans ekonomiska styrning 

levande utifrån principer och ställningstaganden för den politiska majoriteten. Resursfördelningen 

kan därför, i en kommun som värnar om valfrihet, utformas på ett sätt som understödjer elevers och 

föräldrars möjligheter till fritt skolval medan resursfördelningen i en kommun som värnar för ökad 

jämlikhet utformas genom att ge mer pengar till skolor i socioekonomiskt utsatta områden83. Faktum 

blir, att det är de grundläggande värden som en kommun genom sin skolpolitik strävar efter att uppnå, 

som på samma gång också ger ett tydligt avtryck för hur de ekonomiska resurserna sedan fördelas84. 

I sammanhanget anges att det är de enskilda kommunalpolitikernas förmåga, vilja och  idéideologiska 

intresse för skolan som påverkar hur kommunen fördelar sina ekonomiska resurser och att 

kommunernas ekonomiska styrning har en tendens att gå före de statligt uppsatta målen85.  

Till exempel argumenterar den politiska uttolkningen av likvärdighet som en fråga om valfrihet, att 

denna uttolkning handlar om social rättvisa86 eftersom kulturell rättvisa och därmed möjlighet till 

valfrihet garanterar existensen av den sociala rättvisan87. 

Skolledarens komplicerade likvärdighetsuppdrag belyses även utifrån de rådande omfattande 

oklarheter i kommunerna kring ansvarsfördelning, styrning och uppföljning av det kommunala 

utbildningsuppdraget88. Dessa oklarheter i likvärdighetens uttolkning förklarar delvis de bestående 

bristerna avseende grundläggande förutsättningar för skolverksamheternas kvalitet, rektors ledarskap, 

undervisningens kvalitet och  resursfördelning utifrån ett likvärdighetsperspektiv89. Kommunernas 

tydliga ansvar inför staten och det statligt styrda likvärdighetsuppdraget skall genomsyra och 

kvalitetssäkra hela utbildningen. Delegation av ansvaret för skolan innebär att kommunerna är 
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skyldiga att skapa sådana förutsättningar att de statliga målen för skolan kan uppnås. Rådande kritik 

till kommunerna innefattar i huvudsak att det statliga kravet på utformning av en likvärdig utbildning 

i praktiken underordnas kommunala ekonomiska prioriteringar90. Praktiken medför att lokala 

handlingssätt kring resursfördelningen inte sker utifrån väl analyserade lokala förutsättningar och 

behov i relation till nationella måldokument, vilket motverkar likvärdigheten inom kommunernas 

olika skolverksamheter. Kvalitetsmätningen för skolan anger i en resultatsammanställning för 2011 

att de principer för resursfördelningssystemet som tillämpades 2007 fortsätter att praktiseras 2011 

och sammanfattar sin granskning, genom att bland annat slå fast, att kommunernas resursfördelning 

i grunden är en politisk fråga91. Skolledarens uppdrag är ett komplext och delat uppdrag, som kan 

visualiseras utifrån tre olika nivåer för skolans styrning. Dels styrs skolledaren av ett nationellt 

juridiskt uppdrag med ändamålet att skapa en likvärdig och rättssäker skola för samtliga barn och 

elever på sin  skolenhet. Samtidigt måste detta uppdrag verkställas inom en nationell juridisk och en  

kommunal ideologisk styrning som anger de lokala ekonomiska ramarna för det nationella 

likvärdighetsuppdraget. I spänningsfältet mellan en statlig och en kommunal styrning befinner sig 

skolledaren. I spänningsfältet mellan en ideologisk formuleringsarena av politiskt lokalt fattade beslut 

och i spänningsfältet av en realiseringsarena där styrdokumenten ska förverkligas92, befinner sig 

skolledaren som resultatansvarig för sin skola och för sina barns och elevers utbildningsresultat. 

Skolledaruppdraget är följaktligen ett målstyrt och mångfacetterat uppdrag. Uppdraget har som en av 

sina fundamentala utgångspunkter och paradoxalt nog även dess fundamentala svårigheter, skolans 

grundläggande mål om likvärdighet93 och målen om rättssäkerhet i utbildningssammanhang94. 

Följaktligen är en av skolledarens viktigaste och samtidigt svåraste uppgifter att vara garant för sina 

elevers rättssäkerhet i likvärdighetsperspektivet. Ett uppdrag med många uppgifter i 

skärningspunkten mellan pedagogiska, filosofiska och politiska idéer. 

L IKVÄRDIGHET OCH EFFEKTIVA SKOLOR 
 

I skolledarskapets skärningspunkt mellan pedagogik, politik och filosofi är det värdefullt att belysa 

ytterligare en aspekt i den utbildningspedagogiska och utbildningspolitiska diskursen, nämligen 

forskningen om skolledarskapets betydelse för effektiva skolor95 och dess perspektiv om att 

likvärdighet uppnås som en konsekvens av skolledarskapets agerande. Skolinspektionen96 
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argumenterar med stöd i School Effectiveness Research (SER)97 att likvärdighet däremot verkställs i 

undervisningssammanhang och därmed i klassrummet och av läraren. Läraren som pedagogisk ledare 

i klassrummet ansvarar för att barn och elever tillägnar sig den kunskap de, enligt lag, har rätt till. 

Granskningen av skolans praktik visar likväl att ”undervisningen inte anpassas till varje elevs 

förutsättningar och att lektioner inte utgår från de läroplaner och kursplaner som regeringen har 

fastställt”98. Granskningen visualiserar även att vissa skolor tenderar att likrikta undervisningen  kring 

en medelnivå, utan hänsyn till den enskilde elevens intresse och förutsättningar. Detta gäller för såväl 

de elever som behöver mer tid och stöd som för de elever som behöver större utmaningar för att 

utvecklas så långt som möjligt. Emellanåt anger forskning avseende skolornas förmåga till att uppnå 

likvärdighet i perspektivet av effektivitet99, skolan primärt som en social institution där effektivitet 

och framgång förutsätter att skolans kunskapsmål prioriteras, att det finns höga förväntningar på 

eleverna oavsett social bakgrund, att utvärderingar förekommer regelbundet, att eleverna uppmuntras 

och belönas för väl utfört arbete, att dåligt uppförande sanktioneras med moderata medel så att 

ordning och reda upprätthålls, att lektionerna koncentreras kring ett begränsat antal teman, att 

undervisningsstilen hos läraren varierar mellan att rikta sig till individen och hela gruppen, att 

ledarskapet är tydligt och demokratiskt, att läraren agerar som förebild och förmedlar en anda av 

respekt och ömsesidigt förtroende och att lärarna samarbetar om mål och innehåll med ett brett 

perspektiv på lärande100. Utbildningsforskning om effektiva skolor, lyfter fram komplexa 

förutsättningsarenor i uppnåendet av likvärdighet utifrån effektivitetsperspektivet, samtidigt som den 

självkritisk signalerar om svårigheter med att dra generella slutsatser inom forskningsområdet. Den 

egna kritiken riktar sig främst till en identifiering av de orsaker som avser skillnaderna i skolornas 

effektivitet101. Kritiken argumenterar att huvuddelen av forskningen om effektiva skolor hittills 

fokuserat på att vara deskriptiva och beskrivit den goda praktiken. Det som forskningen har saknat är 

de teorier och begrepp för att förstå och förklara de betingelser som leder fram till och kännetecknar 

en framgångsrik skola och dess villkor för likvärdighet102. 

L IKVÄRDIGHET OCH DESS VÄG MOT GLOBAL NEOLIBERALISM 
 

Den neoliberala utvecklingen i England och USA spred även sina influenser mot Sveriges 

utbildningspolitiska utveckling. Sedan början av 1900- talet har den utbildningspolitiska traditionen 
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i Sverige förskjutits från ett gemensamt intresse till egennytta. Utvecklingen försvagade det svenska 

skolväsendets jämlikhetstradition, av en offentlig skola som garant för det gemensamma som verkade 

för samhörighet och demokrati, för att styras mot alltmer tydliga individuella val och 

marknadsintressen103. Detta epok- och paradigmskifte, som följd av efterkrigstidens anda av 

ideologisk och ekonomisk konfliktkonsensus i neoliberalismens och neokonservatismens 

idéperspektiv, har givit upphov till att även likvärdighetsbegreppets innebörd successivt började 

förlora sin tidigare centrala roll i jämlikhetstraditionen104. Likvärdighetsbegreppets innebörd 

utmanade därmed även svensk utbildningspolitik och dess ideologisk styrda diskurs på 1900 - talet 

med tankar och idéer om kulturell frihet. 

Samtidigt förstärktes globala idéer om fri marknadsföring105 som också trädde fram i den 

utbildningsideologiska diskursen om likvärdighet i utbildning och skola. Det utbildningspolitiska 

samtalet avseende likvärdighetens innebörd i relation till skolans uppdrag och måluppfyllelse, har 

alltsedan början av 1900- talet och med en tydlig och snabb accelerering under 2000- talet, särskilt 

betonad idéen om valfrihet i det svenska skolväsendet med tonvikt på frågan om de olika tjänster som 

samhället tillhandahåller106. Ekonomiska motiv i en ökad globalisering har stegvis förskjutit ett 

politikerstyrt gemensamt välfärdstänkande för att ersättas av allt mer omfattande effektivitetskrav i 

offentlig utbildning107. Neoliberalismens ideologiska och pragmatiska inriktning mot ekonomiska 

motiv, positionerade sig i svenskt utbildningsväsende, liksom i skola och utbildning i merparten av 

den globala världen, mot ett omfattande neokonservativt agerande som har bidragit till en alltmer 

marknadsstyrd, offentlig diskurs om utbildning och skola108. 

Likvärdighetsbegreppets förskjutning från idéer om jämlikhet och social rättvisa, betonas i den nutida 

uttolkningen av begreppet, i relation till mångfald och variation där individens rätt till valfrihet 

försvaras pedagogiskt, politiskt samt filosofiskt109. Därför diskuteras likvärdighet idag i 

utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska sammanhang allt intensivare utifrån individuella 

värden och intressen som kännetecknas av konservativa utbildningsideal. Det är ideal som strävar 

efter att bibehålla disciplin och traditionellt överförd kunskap för att därmed upprätthålla samhället i 

det neokonservativa idéperspektivet110. Neokonservativ förståelse av likvärdighetens innebörd 

betonar valfrihet som dess grundläggande förståelse. I denna kontext samexisterar skolan och den 

utbildningspolitiska diskursen inom ramen för två positivt laddade performativa begrepp, nämligen 
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likvärdighet och valfrihet. Valfrihet kom att utmana likvärdighet med en filosofisk, politisk och 

pedagogisk syn av skolans medborgarfostrande roll, där neoliberala värderingar såsom ökad rörlighet, 

ökat självbestämmande och strävan efter självförverkligande styrs mot att bli allt mer centrala 

utbildningsfrågor111. Valfrihet utmanar likvärdighet som ett allenastående begrepp. Ett annat 

performativt begrepp, nämligen ”kvalitet”112, som i den nutida sociopolitiska diskursen om skola och 

utbildning kopplas till likvärdighetens och valfrihetens innebörd, har gett mening som oumbärligt 

nytt begrepp i den politiska diskussionen om skola och utbildning. Idéperspektivet av 

kvalitetsbegreppets innebörd kopplas till de tjänster samhället tillhandahåller för den enskilde. 

Kvalitativ utbildning och kvalitativ skola förstås följaktligen politiskt, som politikens förmåga att 

inför sina medborgarna ansvara för att erbjuda kvalitativ utbildning som en vara113. Perspektivets 

avgränsning och förskjutning från jämlikhetens förståelse av likvärdighet, markerar idéförskjutningen 

om att utbildning och således även skola handlar om att tillfredsställa kundens behov och inte, som i 

jämlikhetens idétradition, om vars och ens rätt att på likvärdig och jämlik basis erövra kunskaper och 

värden i andan av ett demokratiskt samhälle. Kvalitetsbegreppets och kvalitetsidéns intrång i den 

nutida svenska utbildningspolitiska diskussionen114 synliggör valfrihetsbegreppets förskjutning av 

likvärdighetsbegreppet. Detta fenomen gestaltas offentligt  i de neoliberala och marknadspolitiska 

ideologier, som i utbildningssammanhang diskuterar och omtolkar vilket samhällelig syfte 

utbildningen skall ges.    

SPRÅKETS ANVÄNDNING SOM MEDEL I KONKRETA POLITISKA 

IDÉKONFLIKTER 
 

Språket uttrycker tankar och idéer115. I texter agerar språket även reflekterande. Språket utnyttjas 

emellertid inte enbart för tänkande och reflektion utan även för handling116. De performativa 

likvärdighets,-kvalitets- och valfrihetsbegreppen, fylls genom sin språkliga framställning i tal och 

diskurs med mening, vilket möjliggör att begreppens applikationskriterier ständigt omdefinieras och 

omtolkas. I konkreta politiska konflikter används dessa performativa begrepp av olika sociala krafter 

med skilda och motstridiga ideologiska intentioner117 om vilken funktion utbildningen ska ha. Detta 

medför att ”begrepp med performativ funktion ofta blir omstridda till sin innebörd”118. 

Likvärdighetsbegreppet, kopplad till denna kontext, är omstritt till sin innebörd och således alltid 
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underställt ideologiska tolkningstvister, som en konsekvens av grundläggande ideologiska oenigheter 

som gestaltas och kommer till uttryck i samhällskontexter119 och dess kontextriktade 

kommunikation120. Likvärdighetsuttolkning överensstämmer därför med det ideologiska synsättet på 

likvärdig utbildning som etableras  alla samhällsnivåer, på nationell som på decentraliserad 

kommunal nivå,121 i en sociokulturell kommunikation, en sociokulturell diskussion och en 

efterkonstruerad sociokulturell förståelse122. Oavsett var i samhällsskiktet diskursen om likvärdighet 

försiggår, beskrivs därför likvärdig utbildning utifrån en individuell ideologisk förståelse av den 

performativa likvärdigheten.    
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TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTG ÅNGSPUNKTER  

 

Syftet med denna studie är, att med utgångspunkt i den allmänna diskursen om likvärdighet i skolan 

och dess pragmatiska innebörd, söka belysa spänningsfältet mellan politiskt fattade beslut och 

skolledares ställningstaganden i skärningspunkten mellan pedagogiska, politiska och filosofiska 

diskurser om likvärdighet. Fokus på undersökningen ligger därmed på mänskliga ställningstaganden 

som utfall av hur den pedagogiska förståelsen av likvärdighet i skolan interagerar med filosofiska och 

politiska perspektiv i den skolpolitiska praktiken. Som centrala metoder inom samhällsforskning och 

med stöd i studiens syfte kommer därför kvalitativa metoder såsom kvalitativ forskningsintervju och 

diskursanalys att användas123. En kvalitativ inställning innebär att fokus på undersökningen läggs på 

de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna i människors tänkande, vetande och handlande124. 

Eftersom samhällsvetenskaperna numera också öppnat sig för filosofi och humanvetenskaperna, med 

diskursiva och lingvistiska analysformer125, kommer även teorier som bygger på den sociala 

konstruktionen av kunskap utgöra en central del av mina teoretiska utgångspunkter. 

Forskningsansats för studien finner jag därför vara Laclau & Mouffe diskursteori och kritisk 

diskursanalys där diskursanalysen går ut på att dekonstruera de strukturer som utgör det socialas 

omvärld, som resultat av politiska processer med sociala och pedagogiska konsekvenser126. I denna 

studies forskningsöversikt skriver jag att tolkningen av likvärdighetsbegreppet påverkas av den 

juridiska regleringen samt den ideologiska och ekonomiska styrningen av den kommunala 

skolverksamheten, där skolledaren som tjänsteman i en övergripande kommunal organisation, ska 

förvalta, navigera, administrera och garantera en skola vars utbildning skall vara likvärdig för alla 

elever. Mot denna bakgrund och slutsats i en metodologisk diskussion där jag söker förståelse för 

skolans sociala praktiker i mer pragmatiska sammanhang, använder jag flera teoretiska 

utgångspunkter för undersökningens analys. Den centrala grunden för analysen utgörs av ett 

systemteoretiskt perspektiv och ett politiskt konfliktteoretiskt perspektiv med fokus på hur språket 

används i konkreta politiska intressekonflikter.  
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RATIONALISTISKT TÄNKANDE , SYSTEMTEORETISKT PERSPEKTIV OCH 

SYNEN PÅ ORGANISATIONER 

 

Systemteoretisk perspektiv beskriver organisationer som levande och dynamiska enheter i en ständig 

strävan efter balans och jämvikt och i ständig anpassning efter samhällspåverkande krafter inifrån 

och utifrån organisationen127. Perspektivet förstår och beskriver organisationer som  ett eller flera 

system som hänger ihop, som utöver påverkan och som följaktligen skapar både förutsättningar och 

konsekvenser i organisationerna. Byråkratiteori eller rationalistisk teori kan anses vara hörnsten inom 

organisationssociologin och offentlig organisation128 och kommer därmed att ligga som en viktig 

analysgrund för denna studie. För att förstå hur organisationers komplexitet skapas, är det 

grundläggande att först försöka förstå organisationers uppbyggnad och funktion i de västerländska 

samhällena. Enligt den tyske sociologen Max Weber utvecklar alla stora civilisationer byråkratiska 

organisationsformer med hierarkier av personer som specialiserar sig på administration efter regler 

och att de organisationer som dessa personer ingår i, i sin tur är präglade av rationell auktoritet som 

vilar på lagar, kontrakt och avtal129. Dessa rationella organisationer som Weber lyfter fram till analys, 

är typiska maktsystem uppbyggda genom byråkratisk maktutövning, system där makten påverkas 

med hjälp av byråkratin i organisationer till en acceptans, vilka så småningom förändras till auktoritet. 

Webers sociologiska byråkratiteori ser organisationer som maktinstrument eller rationella 

maskinerier som bildar hållbara institutioner och utgör ryggraden i de moderna samhällenas politiska 

system. 

Rationalistiskt tänkande ser organisationer som ett system som skapas för att utföra arbete för en 

uppdragsgivare130. Moderna byråkratiska organisationsformer betraktar den formella strukturen inom 

en organisation som ett medel för att uppnå olika mål. Dessa medel synliggörs i organisationers 

styrningskedja där det slutgiltiga målet utgör själva drivkraften för sociala och organisatoriska 

organisationsprocesser som börjar i en strategi för att sluta i ett förväntat resultat.   Weber kallar även 

en organisations styrningskedja för ett hierarkiskt system med influenser och inspiration hämtade från 

militära styrningssystem. Offentliga organisationer är, förutom att vara maktsystem med byråkratisk 

maktutövning, även öppna värdeskapande system131. Organisationer kan i detta tänkande förstås som 

synonym för system. Moderna organisationer vilar på systemteorin som sin grundläggande 
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orientering132. Med öppna värdeskapande system menas därför dessa system som är beroende av 

omvärlden och där organisationen placeras mitt i ett nätverk av beroenden133. Kommunorganisationen 

kan i denna kontext betraktas vara ett öppet värdeskapande system som ingår i politiska nätverk och 

därmed utvecklar fler begränsningar än till exempel företag. I ett systemperspektiv ses en organisation 

som ett system som hänger ihop134 och där förändringar inom organisationen påverkar varandra. I 

denna kontext kommer jag att utgå från skolans öppna system med lös koppling som innebär att 

skolans styrning sker genom olika aktörer som till exempel politik, stat och kommun - vilka styr, 

influerar och skapar ett ständigt närvarande av tolkningar, processer och spänningsfält i kampen om 

uppdrag, måluppfyllelse och resultat.  

DET POLITISKA KONFLIKTTEORETISKA PERSPEKTIVET 
 

Samhället, som skolans yttersta huvudman bestämmer skolans mål och regler genom politiska beslut 

och som resultat av ständigt pågående kompromisslösningar. Dessa politiska beslut grundas i olika 

grundsyner som, ofta och redan från start, står i konflikt med varandra135. Skolans juridiska styrning, 

genom skollagar, skolförordningar och läroplaner överlämnas till skolan med redan diffusa och 

inbyggda ideologiska konflikter136, som till exempel uttolkningen av likvärdighetsbegreppets 

innebörd och villkoren för att uppnå likvärdighet i skolan. Differentierad uttolkning och uppfattning 

av hur skolan ska uppnå måluppfyllelse leder till konflikter på aktörsnivå137. Spänningsfältet som 

konsekvens av kommunal uttolkning, på politisk- och tjänstemannanivå, skapar praktiska dilemman 

och intressekonflikter mellan det nationella likvärdighetsuppdraget och förväntningarna kopplade till 

det. Detta är konflikter och dilemman som försiggår och synliggörs i de kommunala 

utbildningspolitiska beslutsprocesserna och dess tillämpning i tjänstemannaorganisationen, konflikter 

där skolledaren som yttersta kvalitetsansvarig för sin skola, förhåller sig till ställningstaganden i 

skärningspunkten mellan pedagogik, politik och filosofi. 

DISKURSTEORI OCH DISKURSANALYS I RELATION TILL LIKVÄRDIGHET 
 

Diskursteorin syftar till en förståelse av den sociala världen som diskursiv konstruktion, där alla 

sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap138. Diskursteorin uppfattar det sociala 
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som en väv av betydelsebildningsprocesser139. Diskursanalysens syfte är i sin tur att kartlägga dessa 

betydelsebildningsprocesser. En diskurs uppfattas nämligen som en fixering av betydelse inom ett 

bestämd område. Enligt diskursanalysen ”är diskurs en viktig form av social praktik som både 

konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker”140. Diskurser står, som 

social praktik, alltid i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner och etableras genom 

att en betydelse utkristalliseras kring mästersignifikanter, myter och centrala betydelsepunkter som 

även kallas för ”nodalpunkter”.  

 

 En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse141. 

 

Nodalpunkter, mästersignifikanter och även myter, kan tillsammans och med stöd i diskursteori och 

diskursanalys, betecknas för knuttecken i den diskursiva organiseringen142. I den politiska diskursen 

utgör begreppet likvärdighet en nodalpunkt, begreppet samhället organiserar ett socialt rum medan 

begreppet skolan organiserar identiteter143. Diskursanalys kan på det sättet hjälpa att karakterisera 

utbildningspolitiska diskurser genom att klarlägga de kedjor av betydelse som diskurserna, om och 

kring likvärdighet i skolan, klarlägger. Individuella och kollektiva identiteter bidrar till att klarlägga 

diskursernas verkningar i det konkreta, det vill säga hur diskurser konstituerar kunskapen och 

verkligheten, identiteterna och de sociala relationerna144. Det är i de politiska diskurserna som det 

avgörs hur människan handlar, tänker och skapar sitt samhälle. Det är i dessa ideologiska diskurser 

som hon hela tiden producerar samhället och uppträder som om det fanns en objektiv totalitet till 

vilken hon ska eller behöver förhålla sig till som en helhet. Genom att använda sig av diskursiva ord 

och begrepp som ”folket”, ”landet” eller ”likvärdighet” försöker hon avgränsa en helhet med ett 

objektivt innehåll. Denna helhet, förblir dock en imaginär storhet, en princip för tolkningen av en 

given situation, flytande signifikanter eller en myt145. 

 

Med myt menar vi ett representationsrum som inte har någon kontinuerlig relation till den dominerande ”strukturella 

objektiviteten”. Myten är således en princip för tolkningen av en given situation; en tolkningsprincip vars begrepp är yttre 

i förhållande till det som kan representeras i den objektiva rumslighet som konstitueras av den givna strukturen146. 
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Diskursteorin är tydlig med att diskutera samhället som delvis och tillfälligt strukturerat utan givna 

platser och objektiv totalitet. Den totala strukturen utgörs i detta tänkande, och i likhet med samhället, 

som något människan föreställer sig för att hennes handlingar skall ges mening147. Som en 

diskursteoretisk utgångspunkt gäller att ingen diskurs kan etableras totalt, eftersom diskursen alltid 

befinner sig i konflikt med andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda och därmed anger 

olika riktlinjer för det sociala handlandet. I linje med detta diskursteoretiska perspektiv finner olika 

utbildningspolitiska diskurser för likvärdighet olika uttolkningar och differentierad förståelse i 

samhället, beroende på vem som har yttrat diskursen och gett den dess sociala mening. Diskursteorin 

har som utgångspunkt att tänka att allt är kontingent148. Med detta menas att alla diskurser och alla 

yttranden, alltid kunde ha varit annorlunda och kan bli annorlunda. Utifrån kontingenstänkandet 

skiljer diskursteorin just mellan ”det objektiva och det politiska för att peka på  att även om allt är 

kontingent så finns det också nödvändigtvis alltid en objektivitet - en lång rad sociala inrättningar 

som vi tar för givna och därför inte sätter i fråga eller försöker ändra”149. Diskurser fungerar 

ideologisk och kritisk diskursanalys uppfattar sig därför inte själv som politisk neutral. En diskurs 

anses vara en viktig form av social praktik som reproducerar och förändrar redan befintlig kunskap. 

Inte enbart kunskaper om den sociala världen reproduceras och förändras utan även identiteter och 

sociala relationer, maktrelationer, sociala praktiker och strukturer. Med stöd i kritisk diskursanalys 

står diskursen således i ett dialektisk förhållande till andra sociala dimensioner150. 

Diskursteori som forskningsansats och kritisk diskursanalys som metod för min studie, har som syfte 

att avslöja vilka myter om likvärdighet skolledaren möter i det skolpolitiska samhället som objektiv 

realitet. Jag ser även en möjlighet att kritisk diskursanalys som metod, möjliggör att analysera hur 

myter om likvärdighet i skolan såsom flytande signifikanter tillskrivs olika innehåll av olika aktörer 

i en strid om att just göra de egna ställningstagandena, de egna bilderna av samhället som de gällande.   

INTERVJUANALYS OCH MENINGSKONCENTRERING 
 

Samma diskursanalytiska utgångspunk omfattar även analyserna av yttrandena i mina intervjutexter. 

Studiens intervjuer söker att beskriva och förstå meningen med likvärdighetens innebörd som centralt 

tema i intervjupersonernas livsvärld, det vill säga den allmänna diskursen om likvärdighet i skolan i 

relation till skolledare och politiker. En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker således kvalitativ 

kunskap och ”söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av 
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innebörden hos de beskrivna fenomenen”151. En sådan halvstrukturerad intervju liknar ett 

vardagssamtal,  men som professionell intervju har den ett forskningssyfte som inbegriper en specifik 

teknik, nämligen att samtalet varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär152. Syftet 

med de halvstrukturerade forskningsintervjuerna i denna studie är därmed att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter153 kring likvärdighetsdiskursen i skolan. Ett sätt att ge 

form och struktur åt en intervjutext är att göra intervjuutskrifterna med stöd i meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att intervjuaren drar samman intervjupersonens yttranden i den  

halvstrukturerade intervjun till kortare formuleringar, där långa uttalanden pressas samman i kortare 

uttalanden med fokus på huvudinnebörden av det menade. Denna studies intervjuutskrifter utgörs av 

meningskoncentrering som utskrivningsmetod. Därmed läggs fokus på mindre, mer nyanserade 

aspekter för att kunna gå utöver det direkt sagda till en nivå, där jag som uttolkare, kunde utveckla 

strukturer och relationer som inte framträdde omedelbart i en text eller i ett uttalande154.  

FÖRFÖRSTÅELSE 
 

En vetenskaplig analys kräver även kunskap och insikt i den förförståelse med vilket ett resultat sedan 

kommer att analyseras - eftersom texter aldrig möts tomhänt. I kontexten av denna studie är det viktigt 

att lyfta fram att jag, utifrån en flerårig erfarenhet av skolledarskap, bär med mig erfarenheter av 

skolvardagens praktik kring likvärdighetsuppdraget. Som skolledare i kommunen där jag genomförde 

studien, mötte och upplevde jag det dagliga och komplexa skolledaransvaret med uppdraget att 

garantera en likvärdig utbildning till samtliga mina elever.  

VETENSKAPLIG TILLFÖRLITLIGHET, URVAL OCH METODDISKUSSION 
 

För att öka studiens tillförlitlighet är det viktigt att belysa mitt resonemang bakom de beslut som jag 

fattade när det gällde, dels urval av de för studien valda intervjupersonerna och dels studiens 

tillvägagångssätt, samt att kunna koppla dessa faktorer till studiens syfte och de understödjande 

vetenskapliga teorierna som ligger till grund för mitt forskningsarbete. Att intervjua politiker med 

olika politiska visioner och perspektiv, stödjer sig i tidigare forskning som lyfter fram en aktuell 

utbildningspolitisk konfliktperiod med den nationella diskursen om likvärdighet i ett politiskt 

perspektiv, uttolkad i utbildningssammanhang på olika sätt.   

De politiker som jag bestämde mig för att intervjua är ordinarie ledamöter i kommunens Barn- och 

                                                           
151 Kvale & Brinkmann 2009, s 43 
152 Kvale & Brinkmann 2009 
153 Ibid. 
154 Ibid. 



29 

 

ungdomsnämnd i den kommun studien genomfördes och är således politiska representanter för två 

stora politiska partier, Socialdemokraterna och Moderaterna. S-politiker och M-politiker är 

följaktligen aktiva i den utbildningspolitiska diskursen om likvärdighet och i den ideologiska och 

filosofiska uttolkningen av likvärdighetsbegreppet och de villkor för att uppnå den likvärdig som 

finns i kommunen där jag genomförde min studie. Politikerna är följaktligen medansvariga för 

måluppfyllelsen av likvärdighet i kommunen. Därför kommer i denna studie politikerintervjuerna att 

representera den allmänna diskursen om likvärdighet i skolan och detta är även en viktig grund till 

vilken funktion som intervjuerna med politikerna  uppfyller i denna studie. Med stöd i studiens syfte 

valde jag också att intervjua skolledare inom två kommunala grundskolor med avsikten att synliggöra 

skolledarens perspektivtagande och ställningstaganden i skärningspunkten mellan pedagogik, politik 

och filosofi. De två utvalda grundskolorna, med sitt respektive skolledarskap, befinner sig geografiskt 

åtskilda i två olika bostadsområden.  

Bostadsområdena befinner sig i en medelstor kommun med ca 150 000 invånare. Kommunen är 

indelad i olika stadsdelar som med sina geografiska och socioekonomiska skillnader i ett 

populationssammanhang också möter skilda förutsättningar för att bedriva skolverksamhet och uppnå 

de för grundskolan uppsatta målen. En grundskola (skola B) befinner sig i ett socioekonomiskt utsatt 

bostadsområde. Den andra grundskolan (skola A) befinner sig i ett socioekonomiskt perspektiv 

välmående bostadsområde. Skola A är en tre parallellig F-6 skola och har ca 340 elever. Skolans 

verksamhet är indelad i förskoleklass, grundskola i årskurserna 1-6, fritidshem 1-3  samt en 

fritidsverksamhet för ungdomar 10-12 år. Skolledaren har arbetat på denna skola i 3 år och har arbetat 

som skolledare i 5 år. Skola B är en två parallellig F-5 skola och har cirka 250 elever. Skolans 

verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola i årskurserna 1-5, fritidshem 1-3 samt fritidsgården 

för ungdomar mellan 10-12 år. Skolledaren har arbetat på denna skola i 3 år och har arbetat som 

skolledare i över 20 år. Att hitta en naturlig avgränsning för studiens urval av respondenterna var inte 

lätt. Att ”intervjua är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap genom 

sin relation”155. Jag hade därför velat göra en större avgränsning av studiens respondenter och även 

utöka avgränsningen till friskolorna i kommunen, eftersom kommunen även har ett kvalitetsansvar 

för deras verksamheter. En sådan avgränsning var dock för omfattande för den tid jag hade till 

förfogande. Samtidigt, och med stöd i studiens syfte och forskningsfrågor, tror jag att det hade varit 

en fördel att kunna genomföra en longitudinell studie, då ”intervjukunskapen produceras i ett 

samtalsförhållande; den är kontextuell, språklig, narrativ och pragmatisk” 156. Den kvalitativa kunskap 

av diskurserna om likvärdighet i skolans pragmatiska kontexter är svåra att till fullo erhålla genom 
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en sådan liten studie. För att kunna göra generaliseringar av mina resultat, borde frågan om ”huruvida 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge 

olika svar till olika intervjuare”157 beaktas. Därför hade det varit en stor fördel för forskningen att 

kunna följa respondenterna ute i verksamheterna och under en längre tid. Vid en longitudinell studie 

hade jag även använt mig av intervjuer med fokusgrupper för att ”få fram en rik samling synpunkter 

på det som är fokus i gruppen”158. På det sättet hade även ett annat hinder för denna studie kunnat 

vändas, nämligen att samtliga skolledare för högstadiet som jag hade för avsikt att intervjua, valde att 

inte delta i studien på grund av tidsbrist.  

ETISKA RIKTLINJER 
 

Samtliga deltagare som hade tackat ja till att delta i studien informerades om syftet och procedurerna 

kring denna studie. I denna information upplystes intervjupersonerna om studiens konfidentialitet och 

vem som kommer att få tillgång till intervjumaterialet i denna studie och huruvida studien kan komma 

att användas i framtida forskningssammanhang. Tillvägagångssättet för studien följde de 

forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där det 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Dessa krav kan i det följande kallas informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav159. Första steget i studien var att avgränsa mitt forskningsområde och formulera 

studiens syfte. Efter metodvalet kontaktade jag de personer som jag, med stöd i studiens syfte, hade 

för avsikt att intervjua. Jag informerade om den aktuella undersökningens syfte och gav samtidigt en 

beskrivning av hur undersökningen i stora drag, skulle genomföras. I samband med denna information 

betonade jag varför jag ansåg att just dessa personers deltagande var viktigt för studien och den till 

studien kopplade kunskapsutvecklingen. Efter deltagarnas samtycke om att, på frivillig basis, delta i 

undersökningen, bokade jag intervjutider med respektive undersökningsdeltagare. Intervjuns längd 

beräknade jag till ca 1 h – 1 ½ h. Denna studie omfattar fyra individuella halvstrukturerade intervjuer, 

två med skolledare och två med politiker. Efter genomförandet av intervjuerna, följde en 

transkribering av det inspelade materialet och en avidentifiering av allehanda personuppgifter och 

sådana uppgifter som skulle kunna kopplas till den enskildes identitet. Sammanställningen av 

intervjumaterialet följdes av en efterkommande klassificering av mening och sammanhang av 

studiens empiriska data. Datamaterialets tematisering utgår från studiens syfte för att därmed kunna 

skapa en bas för efterkommande tolkning och analys av data.  
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RESULTAT  

  

Studiens resultat sammanställs för att bäst kunna besvara studiens fyra frågeställningar.  

 

1. Förståelsen av likvärdighet; 2. Den allmänna diskursen om likvärdighet i skolan på skolledar- och 

politikernivå; 3. Skolans statliga och kommunala styrning och dess diskurser 4. Skolans pedagogiska, 

politiska och filosofiska diskurser om likvärdighet. 

FÖRSTÅELSEN AV LIKVÄRDIGHET 

  

Varje människa möter sitt samhälle utifrån en differentierad förståelse av likvärdighet - så även 

skolledaren och politikern. Denna förståelse leder till ett specifikt utvecklande av kunskaper. Rektor 

för skola A framhäver att ”oavsett föräldrarnas sociala bakgrund och etnicitet, ska alla elever ha 

möjlighet till en likvärdig utbildning” medan rektor för skola B förstår likvärdighet enligt principen 

att ”likvärdighet innebär att alla elever måste utvecklas från den situation de befinner sig. Rektor för 

skola B anser att ”elever måste få kunna utvecklas utifrån sin speciella situation” och att likvärdighet 

således innebär ”upplevelsen att man är lika värd som alla andra”. Intervjuade politiker uttalar 

överensstämmande ”att likvärdighet egentligen innebär att undervisningen inte ska utformas lika för 

alla”. Studiens intervjuer med två skolledare och två kommunpolitiker uppvisar en differentierad bild 

av förståelsen av likvärdighet. Rektor för skola A utgår i sin förståelse utifrån den allmänna 

utbildningspolitiska diskursen, som diskuterar likvärdighet utifrån jämlikhetstraditionen  om allas 

lika rätt om en likvärdig utbildning. Rektor för skola B samt intervjuade S-politiker och M-politiker 

förstår likvärdighet från ett individanpassat värdeperspektiv som utgår från elevernas känsla om hur 

likvärdighet upplevs.  

DISKURSERNA OM LIKVÄRDIGHET PÅ SKOLLEDAR – OCH POLITIKERNIVÅ 
 

Studiens intervjuer med skolledare för skolorna A och B visar genom diskurserna om likvärdighet  att  

likvärdighetsuppdraget i skolan förstås som ett tydligt och självklart mål att verka för. Diskursen om 

likvärdighet i skolan och dess betydelse för skolledarskapet försiggår även i den politiska sfären. 

Rektor för skola A uttrycker det personliga ansvaret för likvärdighetsuppdraget i påståendet om 

att ”samtliga elever i skolan ska beredas möjlighet att nå målen” och förklarar att” skolan måste 

utforma en likvärdig utbildning på mål och ämnesnivå så att likvärdighet inte ska bero på den enskilde 

läraren”.  Rektor för skola A lyfter också fram likvärdighet som en garanti och menar att ” likvärdighet 



32 

 

i skolan, innebär en garanti för att alla elever som går i svensk skola ska uppnå godkända studieresultat 

oavsett etnisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund”. I garantiperspektivet av hur 

likvärdighet bör gestaltas i praktiken uttalar sig även rektor för skola B. Denna rektor säger att ” 

skolledaruppdraget måste säkerställa att alla elever har möjlighet att nå målen”.  

Om likvärdighetsuppdragets genomförande i skolan uttalar sig rektor för skola A enligt kriteriet 

att ”ett sätt att uppnå detta, är att skolledarskapet skapar de organisatoriska och pedagogiska 

förutsättningarna för en gemensam lärarsamverkan, som medel för att säkerställa likvärdighet i 

undervisningen och därmed utgöra en garanti för elevernas undervisningsresultat”. Rektor för skola 

B överensstämmer med detta uttalande och poängterar lärarsamverkan i lärargrupperna ”som ett sätt 

att säkerställa likvärdighet. Förutsättningar för detta måste skapas och organiseras av rektor i det 

pedagogiska uppdraget”.  

Diskursen om skolans likvärdighetsuppdrag är en ideologisk och politisk diskurs. Så uttalar S-

politikern att ”etnicitet inte påverkar eller heller skapar de förutsättningar för skolans resultat och 

elevprestationer”. S-politikern anser dessutom att ”skolans resultat och elevprestationer påverkas 

däremot i allra högsta grad av föräldrarnas utbildningsbakgrund”. Politikern menar nämligen att ”det 

är viktigt att beakta att resursstarka och därmed även välutbildade föräldrar bosätter sig i vissa 

stadsdelar”. Detta politiska uttalandet visualiserar att en bostadssegregation skapar större klyftor som 

är sociala, socioekonomiska och kunskapsrelaterade, klyftor som även synliggörs bland elever och 

dess utbildningsresultat. S-politikern säger därför att ”likvärdighet i skolan utgör garantin för skolans 

kompensatoriska uppdrag och att skolan måste garantera alla elever en likvärdig utbildning med 

hänsyn till de egna socioekonomiska förutsättningarna”. I en hänvisning till Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av skolan, diskuterar S-politikern skolan” som garant för likvärdigheten,  där 

kommunerna  samtidigt står inför ett stort likvärdighetsproblem när det råder otydligheter i frågan 

om vem som kontrollerar likvärdigheten hos friskolorna”. 

M-politikern hävdar att ”det är skolans ansvar att utifrån en ekonomisk resursfördelning med 

likvärdighet som utgångspunkt, garantera att samtliga elever når skolans mål”. I detta uttalande 

förläggs ansvaret för att uppnå likvärdighet på skolledaren. Politikern menar att skolan måste fullfölja 

sitt ”starka kompensatoriska uppdrag” och hänvisar den pågående debatten om likvärdighet i skolan 

till ”en samhällsdebatt som sträcker sig längre ut än enbart till frågan om det fria skolvalet. 

Likvärdighet i skolan är inte enbart det fria skolvalet, som många väldigt ofta anser, utan det är mer 

än så. Likvärdighet i skolan avser skolans resultat och att alla elever, därigenom,  har en chans att 

lyckas i livet”. M-politikern menar att skolledaren har ett ansvar som innebär att ”arbeta fram 

opartiska och gemensamma skolplaner och elevdokumentationer i de olika ämnena som garanterar 

en likvärdig bedömning för lärande, vilket skolledaren kopplar till ett sätt för att uppnå likvärdighet”. 
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Båda intervjuade kommunpolitiker anser att det finns reella hinder för att uppnå likvärdighet i skolan. 

S-politikern menar ideologiskt att ”ett hinder för likvärdigheten är den existerande och allt mer tydlig 

blivande bostadssegregering som i sin tur har bidragit till en alltmer segregerad skola. Parallellt till 

detta har det fria skolvalet bidragit till ett misslyckande av likvärdigheten i skolan”. M-politikern 

lyfter däremot i detta sammanhang fram ”konflikten mellan den kommunala och den statliga juridiska 

styrningen av skolan, där friskolornas likvärdighetsuppnående inte säkerställs och inte heller 

kontrolleras på lika sätt som i den kommunala skolans likvärdighetsuppnående”. 

Denna studie visar, att i utbildningssammanhang, förekommer det flera olika diskurser om 

likvärdighet i skolan. Den allmänna diskursen om likvärdighet, denna diskurs som finner stöd i 

skolans styrdokument160 är en filosofisk diskurs. I dessa samtal om skolan visar både skolledarna och 

politikerna att skolan vilar på en gemensam etisk värdegrund som speglar det demokratiska och djupt 

humanistiska samhälle vi lever i. Samtidigt etableras mer pragmatiska diskurser om likvärdighet. 

Politikerna för en politisk diskurs om likvärdighet i skolan som speglar neoliberala idéströmningar 

med fokus på resultat och individuellt ansvar. Skolledarna för parallellt till detta en pedagogisk 

diskurs om skolan med fokus på pedagogiskt vardagsarbete som utgår från undervisning och lärande.  

SKOLANS STATLIGA OCH KOMMUNALA STYRNING OCH DESS DISKURSER 

 

De två intervjuade skolledarna uttalar en existerande konflikt som konsekvens av den statliga och 

kommunala styrningen av skolan. Rektor för skola A säger att ”konflikter uppstår när kommunen 

väljer en viss modell för resursfördelningen som gör att elevpengen på en vanlig skola, till exempel 

en skola med elever med svensk ursprung, fördelas på en så pass låg elevpeng oavsett vad eleven kan, 

vilka hinder hemifrån det har med sig och oavsett elevens förkunskaper”. Rektor för denna skola 

fortsätter sin argumentation med en efterfrågan av ”en förändring i den kommunala 

resursfördelningen gällande, fördelningen av resurserna för barn i behov av särskilt stöd”. 

I perspektivet av skolledarens ansvar för att uppnå likvärdighet i den kommunalt finansierade skolan, 

lyfter rektor för skola A fram att ”den nuvarande resursfördelningen i kommunen skapar en konflikt, 

ett spänningsfält, när utjämningspengen är kopplad till elevens etniska bakgrund oavsett om eleven 

behöver extraresurser eller inte. Denna ekonomiska fördelning av resurserna till skolan skapar inte 

en likvärdig fördelning av resurserna och det är just i den ojämlika ekonomiska fördelningen som 

konflikterna uppstår”. I motsats till denna argumentation menar rektor för skola B att ”konflikten 

mellan den kommunala och den statliga styrningen av skolan befinner sig i uppdragsgivarens och 

utförarens spektra”. Denna rektor säger att ”grundkonflikten befinner sig mellan stat och kommun 
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och följaktligen inte på skolledarnivå”. Rektor för skola B förklarar att ”konflikten, som vidrör skolan 

och dess organisation, ligger i tolkningen av utbildningsuppdraget. Det vill säga i hur kommunen 

tolkar det statliga likvärdighetsuppdraget för skolan”.  

I spänningsfältet mellan den statliga och kommunala styrningen för skolan hänvisar rektor för skola 

B till det ”faktum att ett statligt uppdrag vilar på ett kommunalt ansvar som medför att 

kommunalpolitiker fattar godtyckliga beslut över skolan”. Att detta sker förklarar rektor för skola B 

enkelt med att ”kommunpolitiker för det mesta varken är lärare eller professionella inom skolan”. 

Denna rektor hänvisar den egentliga konflikten till ”att professionalism försvinner och att målen för 

skolan, generaliseras och sätts upp som orealistiska mål att uppnå. Detta innebär att skolan tappar sitt 

grunduppdrag”. Som ett hinder för att uppnå likvärdighet visualiserar rektor för skola B 

att ”förståelsen för eller om problematiken i skolan, till exempel om sådana skolor med perspektivet 

på den egna skolan i ett socio- ekonomiskt utsatt och segregerat område, leder till att beslut fattas 

utifrån allas och därmed generaliserade förutsättningar”. Rektor för skola B menar att ”det är 

obegripligt att alla ska verka utifrån generaliseringar, där till exempel utjämningspengarna bestäms 

utifrån en ej avkodad mall och beräkningsmodell, där den kommunala skolpolitiska tolkningen utgår 

från att så kommer att bli resultatet”. 

De intervjuade S och M- politikerna medger också att det finns ett tydligt spänningsfält mellan den 

statliga och kommunala styrningen av skolan i perspektivet av likvärdighet. S-politikern säger säger 

att ”det finns konflikter mellan det statligt styrda rektorsuppdraget som mer och mer får ett tydligare 

uppdrag från staten direkt ner till rektor, medan kommunerna fortfarande är ansvarig för skolan i 

egenskap av huvudman för skolan”. S-politikern anser därför att ”denna situation skapar en konflikt 

för skolledaren i ett dubbelspårigt led”. M-politikern säger däremot att ”de dagliga konflikterna som 

uppstår i skolan kan anses som resultat av den statliga styrningen och den kommunala styrningen av 

skolan”. Som exempel uttrycker denna politiker att ”staten utövar numera en rakare styrning mot 

skolan genom Skolinspektionens granskning av skolan och genom att delegera alltfler beslut direkt 

till rektor”. Detta faktum benämner M-politikern för ett tydligt konfliktområde, eftersom ”detta 

skapar ett friutrymme där föräldrar överklagar kommunala beslut direkt till den nationella styrningen 

av skolan”. Ett annat problem som M-politikern lyfter fram, är att ”såväl enskilda såsom statliga 

myndigheter går förbi kommunen och det kommunala ansvarstagandet för skolan, samtidigt som 

kommunen som huvudman för skolan, fortfarande är ansvarig för skolan i alla avseenden och därmed 

även ansvarig för skolan och dess kunskapsresultat”. I ett politiskt ställningstagande säger den 

moderata kommunpolitikern att en annan näraliggande konflikt i likvärdighetsperspektivet, är 

att ”många rektorer är missnöjda med hur resursfördelningen hanteras”. M-politikern säger i denna 

kontext att ”det alltid kommer att vara så eftersom den enskilde rektorn alltid kommer att tycka att de 
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tilldelade resurserna inte är tillräckliga”. M-politikern säger också att ”det finns en medvetenhet och 

även en frustation hos den politiska viljan vad gäller de ekonomiska förutsättningarna som finns för 

att finansiera skolan. Med den enorma budgeten som förvaltas för det kommunala bildningsväsendet, 

är det ändå så att behoven är större och då måste en rektor faktiskt kunna uppvisa förmågan att 

prioritera resurserna till de barn och elever som är i störst behov av dessa”.  

SKOLANS PEDAGOGISKA, POLITISKA OCH FILOSOFISKA DISKURSER OM 

LIKVÄRDIGHET  

 

Intervjuade skolledare anser att det finns en relation mellan skolans politiska idétolkning, den 

konsekvensbelysta resursfördelningen och elevernas måluppfyllelse som konkret pedagogisk fråga. 

Synen på denna relation differentierar sig tydligt och även de intervjuade kommunpolitikerna belyser 

en förståelse för brister i nuvarande resursfördelningssystem, som konsekvens av hur var och en 

förstår och tolkar likvärdighet i utbildningssammanhang. 

Rektor för skola A säger till exempel att ”det finns en relation mellan elevernas måluppfyllelse och 

den kommunala resursfördelningen”. Rektorn på denna skola manifesterar att ”eleverna på den egna 

skolan visserligen uppnår hög måluppfyllelse men att detta samtidigt är på bekostnad av de stora 

klasserna”. Samma rektor hänvisar till en svår situation ”där skolan nästan inte får utjämningspengar 

alls, vilket leder till en verklighet som innebär att skolan har klasser med 28 elever på en lärare”. 

Denna rektor ifrågasätter situationen och menar att ”det finns många elever i behov av särskilt stöd 

och att skolan måste prioritera stödet gentemot de elever som ligger längst ifrån måluppfyllelsen”. 

Rektorn lyfter i detta sammanhang fram att de ekonomiska förutsättningarna  skapar hinder för 

likvärdighet när ”de elever som befinner sig nära målen inte kan utvecklas så långt som möjligt”, 

vilket leder till andra mellanmänskliga konflikter eftersom ”lärarnas kompetens, som en viktig 

framgångsfaktor för skolans resultat, måste maxas till sin yttersta kapacitet”. Samma rektor förklarar 

att ”varje lärare som person, är avgörande för elevernas måluppfyllelse men att rådande 

resursfördelning leder till att många lärare känner sig pressade”. En pressad arbetsmiljö för lärarna 

som följd av minskade elevpengar leder alltför ofta till att ”några elever inte når kunskapsmålen i 

årskurs 3 och vissa gör det inte heller i årskurs 4” och att detta accepteras av organisationen. Rektor 

för skola A menar därför att ”det finns ett behov av att diskutera - politikerna och skolledarna 

tillsammans - visionen med den nuvarande resursfördelningen för att genomlysa skillnaderna i denna 

resursfördelning baserad på den etniska bakgrunden av eleven”.  

I rak motsats till detta säger rektor för skola B att ”den relation som finns mellan resursfördelning och 

elevernas måluppfyllelse inte är avgörande, eftersom alla elever är utvecklingsbara”. Denna rektor 
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hävdar att ”det inte finns likhetstecken mellan resultat och resursfördelning eftersom fler pedagoger 

inte per automatik genererar ett bättre resultat”. Rektor för skola B argumenterar med stöd i tidigare 

forskning att ”det som leder till bättre måluppfyllelse i skolan är lärarens professionalism och dess 

kompetens. Det som bidrar till skolans resultat är att ha rätt folk på rätt plats”. Rektor exemplifierar 

att ”en lärare på 28 elever kan uppnå goda resultat och sålunda hög måluppfyllelse för sina elever 

medan tre pedagoger insatta på 40 elever kan misslyckas”. Denna rektor lyfter därför fram 

pedagogernas betydelse och menar att ”pedagogernas roll är avgörande för elevernas måluppfyllelse. 

Det är nämligen pedagogen som avgör om eleverna ska lyckas eller inte”. Rektor för skola B uttrycker 

att en av de viktiga framgångsfaktorerna som kännetecknar framgångsrika skolor med hög 

måluppfyllelse, är att skolan har ”inkännande pedagoger som tycker om barn. Detta känner barnen 

och de kan fånga upp det. Det är av grundläggande vikt för skolans resultat att undervisande lärare 

har förmågan att skapa dessa tillförlitliga relationer som är avgörande för inlärningen och lärandet, 

eftersom barnet känner att läraren ser var det befinner sig kunskapsmässigt men även socialt. Barnet 

känner att läraren kan fylla på och stödja där det behövs”. Samma rektor hävdar att ”barnen har en 

förmåga att inte missa de vuxna som de känner att han eller hon kan lyfta dem”. 

Frågan om skolans resultat och måluppfyllelse och därmed även frågan om likvärdighet i skolan, är 

enligt rektorn för skola B ”en fråga om väl fungerande pedagoger och vuxna med en bra värdegrund 

och som förstår hur människan lär sig”. Denna rektor poängterar att ”det som leder till hög 

måluppfyllelse i skolan och till skolans resultat är den pedagogiska förmågan att kunna förstå utanför 

ramarna, det vill säga att när barn faller utanför ramen så måste lärare och vuxna på skolan har 

förmågan att förstå och fånga upp dem. Kan man som pedagog inte förstå barnet när det faller utanför 

ramen, då har man som pedagog problem och då har skolan även problem med elevernas 

måluppfyllelse”. 

Utifrån en kommunal skolpolitik med socialdemokratisk ideologi uppvisar frågan om skolans 

måluppfyllelse och dess likvärdighet, brister. Det finns en förståelse för de skärningspunkter mellan 

pedagogik, filosofi och politik som skolledaren har att hantera i sitt likvärdighetsuppdrag. S-politikern 

menar därför att ”vårt parti har sedan länge efterfrågat en översyn av det systemet med vilket det 

kommunala resursfördelningssystemet äger rum. Framförallt efterfrågar vi en översyn av de kriterier 

och parametrar som är antagna som riktningsgivare för hur resursfördelningen ska verkställas”. S-

politikern säger också att ”det måste finnas en politisk vilja för att göra denna översyn och att det 

vore positivt om det fanns en sådan vilja för att inom en snar tid kunna genomföra översynen, en 

översyn som samtidigt ska kunna lära av andra framgångsrika, jämförbara kommuner. Kommuner 

som har en mer effektiv resursfördelningssystemet än den egna kommunen och som även uppvisar 

ett bättre skolresultat”. De politiska ställningstagandena inför översynen av en resursfördelning borde 
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även beakta aktuell skolforskning och rapporter från skolans olika granskningar. S-politikern menar 

nämligen att det socialdemokratiska idéperspektivet i detta sammanhang är att beakta att ”den etniska 

bakgrunden som en elev har, inte påverkar förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling utan 

att detta påverkas i stället av föräldrarnas utbildningsbakgrund”. I detta perspektiv tillägger S-

politikern att ”en stigande bostadssegregering är en bidragande orsak till de ökade klyftor avseende 

elevernas utbildningsresultat, samtidigt som skolans ledarskap, oavsett resursfördelningen och andra 

påverkande faktorer, är avgörande för skolans resultat och varje enskild elevs kunskapsresultat”. 

Det borgerliga politiska ställningstagandet i frågan om resursfördelning, måluppfyllelse och 

likvärdighet betraktar ”varje elevs måluppfyllelse och sålunda skolans resultat som en rektorsfråga 

som inte kan kopplas till kommunernas resursfördelning utan till det specifika skolledarskapet”. M-

politikern menar därtill att ” det alltid är rektor som beslutar om sin inre organisation och att rektor 

därför måste våga ta beslut, även obekväma sådana, samt hitta lösningar, anpassa och kunna 

prioritera”. Samma politiker säger avslutande att ”det ingår i varje skolledares grunduppdrag att 

arbeta med sitt rektorsuppdrag mot högre måluppfyllelse av sina elevers utbildningsresultat, oavsett 

de givna förutsättningar som till exempel den kommunala resursfördelningen och befintliga 

ekonomiska ramar”. Frågan om huruvida skolan arbetar mot större likvärdighet och därmed mot 

högre måluppfyllelse är en komplex fråga. M-politikern hänvisar till brister i nuvarande 

resursfördelningssystemet ”som visualiseras genom elevernas kunskapsresultat som fortsätter att 

sjunka, oavsett de enorma kompensatoriska satsningarna som kommunen har gjort i de områden där 

eleverna är mest socio- ekonomiskt utsatta och behöver mer av det kompensatoriska stödet”. M-

politikern är noga att lyfta fram vikten att ”resursfördelningen inte är den enda förutsättningen som 

skolan har för att lyckas. Skolan kan nämligen inte fästa sig enbart vid de ekonomiska 

förutsättningarna utan det måste äntligen lyftas fram att läraren är det viktigaste instrumentet en elev 

har för att lyckas. I detta avseende är elevernas måluppfyllelse kopplad till utövandet av det 

pedagogiska ledarskapet i skolan”. I detta perspektiv har skolan ett enormt samhällsansvar. Skolan 

måste därför ”bli bättre på att förmedla bildningsuppdraget till sina elever, eftersom många elever 

inte vet eller inte är medvetna om varför de går i skolan”. M-politikern menar nämligen att ”kunskap 

och kunskapsinhämtning i vår globala värld verkligen handlar om överlevnad av människan själv 

som individ, men också av en nations överlevnad”. 

Skolans diskursiva praktik där filosofiska, politiska och pedagogiska diskurser är i interaktion med 

varandra orsakar en skärningspunkt mellan skolledarna och kommunpolitikerna, det vill säga mellan 

skolans politiska och därmed ekonomiska förutsättningar och verkställandet av skolans pedagogiska 

uppdrag som vilar på skolans filosofiska diskurs om likvärdighet i skolan. 
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ANALYS  

FÖRSTÅELSEN AV LIKVÄRDIGHET 

 

Att verka för en likvärdig utbildning är ett självklart mål för skolledare samt för den kommunala 

politiken. Förståelsen av likvärdigheten i sig, som lagstadgat uppdrag, som begrepp och som ideal, är 

lika självklart och styrande för intervjuade skolledare och kommunpolitiker i denna studie. Med stöd 

i kritisk diskursanalys vill jag påstå att denna förståelse grundläggs genom en diskursiv konstruktion 

om vad likvärdighet innefattar för människan och för hennes identitet och utveckling. Rektor för skola 

A menar att likvärdighet är en rättighet eftersom ”oavsett föräldrarnas sociala bakgrund och etnicitet 

ska alla elever ha möjlighet till en likvärdig utbildning”. Rektor för skola B håller med i detta 

ställningstagande men reflekterar därutöver över barnet som individ. Rektor för skola B anser därtill 

att likvärdighet även är en bestående del av mänsklig utveckling genom att poängtera 

att  ”likvärdighet innebär att alla elever måste utvecklas från den specifika situation de befinner sig i 

och att detta egentligen innebär, att likvärdighet inte betyder att undervisningen ska utformas lika för 

alla. Elever måste få kunna utvecklas utifrån sin speciella situation”. 

I det filosofiska ställningstagandet om att ”likvärdighet är upplevelsen att man är lika värd som alla 

andra” (rektor skola B) återges en diskursiv praktik som har präglat vårt västerländska samhälle  sedan 

franska revolutionens ideal om jämlikhet och fram till uppbyggnaden av vårt demokratiska samhälle. 

Diskursen om allas lika värde är en av de mest bärande filosofiska idéerna, oavsett politisk ideologi. 

Förståelsen av likvärdighet i det filosofiska perspektivet grundlägger synen som speglar en social 

värdegrund. Även intervjuade kommunpolitiker som representerar två ideologiska motsatta 

idéströmningar uttalar en likvärdig grundinställning till likvärdighetens filosofiska betydelse. S-

politikern förstår likvärdighet som det faktum att ”alla elever ska kunna nå målen för skolan oavsett 

etnicitet och föräldrarnas sociala och ekonomiska bakgrund, oavsett var i kommunen eleven är bosatt 

i och oavsett vilken skolform denna elev väljer”. En liknande förståelse för likvärdighet uttrycker 

även M-politikern. Denne visar sin förståelse genom att ange att likvärdighet innebär en ”garanti för 

att alla elever som går i svensk skola kan uppnå godkända studieresultat oavsett etnisk bakgrund och 

föräldrarnas utbildningsbakgrund”. 

Dessa diskurser om likvärdighet som idé och princip klarlägger diskursen som social praktik. 

Diskursen om likvärdighet konstituerar den sociala världen men konstitueras samtidigt av andra 

sociala praktiker som befinner sig i dialektiskt samspel till andra sociala dimensioner161. I denna 

                                                           
161 Winther Jørgensen & Philips 2013 
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kontext är förståelsen för likvärdighet filosofiskt förankrad i vårt kollektiva minne om vår 

samhällshistoria. Diskursiva praktiker påverkas nämligen av samhällskrafter som inte bara har en 

diskursiv karaktär, utan också av till exempel politiska systemens strukturer och mediernas 

institutionella strukturer162. I det hänseendet påverkas nutida diskursiva praktiker om likvärdighet. 

Som filosofisk betydelse i jämlikhetstraditionen med förståelsetyngdpunkten i att betrakta skolan som 

en samhällsutvecklande kraft, omfattas likvärdighetens centrala uppgift fortfarande och oförändrad 

för att verka för ökad social jämlikhet mellan grupper i samhället163. 

Människans sociala fält uppfattas följaktligen som en väv av betydelsebildningsprocesser till den grad 

att dessa betydelser fixeras i den samhälleliga kontexten tills de blir så konventionaliserade och vi 

uppfattar de som naturliga164. I detta sammanhang diskuterar intervjuade skolledare och 

kommunpolitiker likvärdighet i skolan som uttolkning av den demokratiska värdegrunden som den 

svenska skolan vilar på. Det är en värdegrund som utifrån ett likvärdigt samhällsperspektiv också 

ställer krav på likvärdiga och homogena utbildningsresultat och som således ställer krav på ett 

likvärdigt svenskt skolsystemet165. Likvärdighet som uttolkad värdegrund i detta idéperspektiv 

innebär att alla elever skall ha ett utbyte av skolans organisation och undervisning. Detta innebär att 

skolorganisationen såväl som undervisningen bör anpassas till elevernas olika förutsättningar och 

behov i relation till det svenska skolsystemets krav på heterogenitet avseende utbildningsresultat - 

och att mångfald däremot bör erbjudas inom givna ramar166. I denna kontext blir diskursen om 

likvärdighet i skolan till en viktig form av social praktik som både reproducerar och förändrar redan 

befintlig kunskap. 

Intervjuade skolledare och kommunpolitiker innehar en personlig filosofisk förståelse av likvärdighet 

som inte befinner sig i konflikt med det kollektiva västerländska tänkandet om likvärdighet som 

filosofisk idé och som värdegrundsbaserat samhällsperspektiv. Denna gemensamma förståelse, 

oavsett politisk ideologi, är resultat av sociala praktiker som utgår från ett likvärdigt filosofiskt 

samförstånd som präglar vårt samhälles sociala och humanistiska värdegrund, en värdegrund som 

förankras och sammanlänks i ett alltid pågående dialektiskt samspel till andra, av oss präglande,  

sociala dimensioner. 

 

 

                                                           
162 Ibid. 
163 Englund & Quennerstedt 2008 
164 Winther Jørgensen & Philips 2013 
165 Skolverket (1996) rapport 110 
166 Ibid. 
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DISKURSERNA OM LIKVÄRDIGHET 

 

Studiens resultat visar att likvärdighet bejakas diskursivt som ett grundläggande uppdrag att verka för 

och ett ideal att sträva efter och kämpa för. Utifrån skolledaruppdragets roll och befattning samt 

utifrån kommunpolitiken uttrycks det en gemensam och sammanhållen vilja att arbeta för 

verkställandet av likvärdighetsuppdraget i skolan. Studien påvisar dock en mer nyanserad och 

mångfacetterad bild av de intervjuades faktiska förståelse om likvärdighet. Med stöd i tidigare 

forskning167 vill jag påstå, att det är just de olika personliga bilder av utbildning, skola och 

likvärdighet som konstruerar de skilda professionella uppfattningarna om hur likvärdighet skall 

gestaltas i skolan, vilket leder till ett differentierat synsätt, förhållningssätt och handlingssätt gällande 

en gemensam förståelse och ett gemensamt uppdrag. Bilden av en likvärdig utbildning i skolan 

konstrueras som följd av de samtal som förs om skolan. Denna konstruktion kan således härledas till 

vad Habermas benämner som en moralisk synpunkt i en kommunikativ kontext168. Med stöd i 

Habermas vill jag därför understryka det faktum, att de intervjuades moraliska synpunkter om 

utbildningens och likvärdighetens innebörd, konstrueras i takt med det stigande, men dock förändrade 

samhälleliga intresse för likvärdighet. Det har skapats en kollektiv diskurs kring och inom den 

allmänna frågan om en likvärdig utbildning för alla, som ligger i vårt samhälles nutida politiska 

intresse. 

Likvärdighet inom utbildningsväsendet är ett utbildningspolitiskt slagord och en allmän 

utbildningspolicy169. Att varje barn får en likvärdig utbildning oavsett skolform, oavsett föräldrarnas 

socioekonomiska eller etniska bakgrund och oavsett i vilken socioekonomisk stadsdel barnet bor i,  

är en samhällsförankrad kollektiv vilja och social antagen princip.  

De intervjuade skolledarna och kommunpolitikerna överensstämmer med en praktisk diskurs i denna 

kontext, en diskurs som knyter an till en sammanhållen moralisk giltighet i samförstånd och 

idealiserad betingelse om innebörden i skolans likvärdiga utbildning med tonvikt på en idébaserad 

filosofisk jämlikhetstradition. När rektor för skola A säger att ”oavsett föräldrarnas sociala bakgrund 

och etnicitet ska alla elever ha möjlighet till en likvärdig utbildning” och S-politikern uttalar sig om 

att ”alla elever ska kunna nå målen för skolan oavsett etnicitet och föräldrarnas sociala och 

ekonomiska bakgrund, oavsett var i kommunen eleven är bosatt i och oavsett vilken skolform denna 

elev väljer” så påvisar dessa uttalanden på en gemensam handlingsnorm baserat på ett giltigt 

samförstånd och en kollektiv vilja. Eleverna i skola A och B, förespråkas i diskursen om likvärdighet 

                                                           
167 Quennerstedt 2008, Englund 2005, Wahlström 2005 
168 Habermas 2008 
169 Englund 2005 
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således en möjlighet till en likvärdig kommunal utbildning. Socialdemokratisk idétolkning lyfter fram 

skolan som garanti för det lagstadgade kompensatoriska uppdraget. I sammanhanget synliggörs 

diskursen av skolans roll, som garant för en likvärdig utbildning170 och med ett hänsynstagande i 

undervisningen till elevens egna socioekonomiska förutsättningar, som en politisk idealiserad 

grundkonstruktion. Även M-politikern lyfter likvärdighet i skolan som en garanti för att ”alla elever 

som går i svensk skola ska uppnå godkända studieresultat oavsett etnisk bakgrund och föräldrarnas 

utbildningsbakgrund”. Det innebär att Socialdemokraterna liksom Moderaterna, som oppositioner i 

det politiska tänkandet, ändå står enade i vårt samhälles skolpolitiska grundargumentation som menar 

att ”skolans ansvar utifrån en ekonomisk resursfördelning, med likvärdighet som utgångspunkt, skall 

garantera att samtliga elever når skolans mål”171. 

Studiens resultat visar att den allmänna diskursen om likvärdighet i skolan, vilar på en djup filosofisk 

förståelse av likvärdighet med en jämlikhetstradition som grund för vårt samhälleliga tänkande. 

Studien visar emellertid på mer pragmatiska samtal om skolan. Rektor för skola A säger till exempel 

att ”konflikter uppstår när kommunen väljer en viss modell för resursfördelningen som gör att 

elevpengen på en vanlig skola, till exempel en skola med elever med svensk ursprung, fördelas på en 

så pass låg elevpeng oavsett vad eleven kan, vilka hinder hemifrån det har med sig och oavsett elevens 

förkunskaper”.  

Uttalandet vittnar om en pragmatisk diskurs om likvärdighet i skolan. Som konsekvens av hur 

kommunpolitiken i sin majoritet uttolkar likvärdighet i praktiken, skapas följaktligen 

skolverksamheter som måste utgå från givna ekonomiska förutsättningar för att driva utbildning. Det 

innebär att skolans ekonomiska förutsättningar, skapar uttolkningar och pragmatiska diskurser om 

likvärdighet i skolan. Dessa neoliberala diskurser betonar likvärdighetsbegreppets förskjutning från 

idéer om jämlikhet och social rättvisa i relation till mångfald och variation där individens rätt till 

valfrihet försvaras pedagogiskt, politiskt samt filosofiskt172. Därför diskuteras likvärdighet idag i 

utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska sammanhang allt intensivare utifrån individuella 

värden och intressen som kännetecknas av neoliberala utbildningsideal173. Rektor för skola B anger 

ett hinder för att uppnå likvärdighet som ”den politiska förståelsen för, eller om, problematiken i 

skolan, till exempel om sådana skolor i socio- ekonomiskt utsatta och segregerade områden, leder till 

att politiska beslut fattas utifrån allas och därmed generaliserade förutsättningar”. Rektor för skola B 

menar därför att ”det är obegripligt att alla ska verka utifrån generaliseringar, där till exempel 

utjämningspengarna bestäms utifrån en ej avkodad mall och beräkningsmodell, där den kommunala 
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skolpolitiska tolkningen utgår från att så kommer att bli resultatet. Intervjuade kommunpolitikernas 

moraliska argumentation kring innebörden av en likvärdig skola anger en gemensam vilja, uttryckt i 

politiskt samförstånd. I detta sammanhang utgörs kommunens moralpolitiska argumentation kring 

skolpolitiska frågor av en gemensam princip vilande på en likvärdig utbildning som allmän idé och 

accepterad norm. Denna undersöknings intervjuer med skolledare visar att verkligheten sedan 

utformas i motsättning till den allmänna dikursen om likvärdighet med betoning på en filosofisk 

förståelse. 

Rektor på skola A menar att ”samtliga elever i skolan ska beredas möjlighet att nå målen”. Samma 

rektor lyfter även fram vikten att ”skolan utformar en likvärdig utbildning på mål – och ämnesnivå 

så att likvärdighet inte ska bero på den enskilde läraren”. Rektor på skola B menar däremot 

att ”likvärdighet inte betyder att undervisningen ska utformas lika för alla utan att elever måste få 

kunna utvecklas utifrån sin speciella situation”. Rektor för skola B lyfter i denna kontext även fram 

lärarperspektivet som grundläggande för likvärdighet, eftersom läraren överför  sina värderingar och 

sina känslor i undervisningssammanhangen till eleverna. Rektor på skola B är mycket tydligt i 

framhållandet av lärar- och skolledarrollens betydelse för likvärdighetens åstadkommande. Denna 

rektor betonar att den undervisande läraren och den ledande rektorn måste uppvisa förmågan att känna 

och tolka in samt kunna ha en idé om vad som behöver utvecklas på skolan och i undervisningens 

upplägg och konstruktion, med syftet att höja måluppfyllelsen för samtliga elever. Analysen av 

studiens resultat visar att människan inte är fri från värderingar och tyckanden. Därför kräver verkligt 

samförstånd kring normen för likvärdighet också en reell argumentation kring likvärdighet och dess 

normer. Det behövs samtal där de berörda deltar i kooperativa interaktiva samtal som kan leda till och 

åstadkomma djupare intersubjektiva förståelseprocesser, av verkligt samförstånd kring innebörden av 

en likvärdig utbildning174. Det är i detta stadium av argumentationsprocessen kring likvärdig 

utbildning som det kan komma att ske en förskjutning från, vad var och en av de berörda kan vilja 

och är villig att acceptera som en allmän lag, till vad istället alla kan vara eniga om att erkänna som 

en universell norm kring likvärdighetens innebörd i utbildningssammanhang175. 

Det är först vid uppnåendet av denna enighet, som den moraliska argumentationen skulle kunna 

innefatta ett kommunikativt handlande med reflexiv inställning och samförstånd176 kring likvärdighet 

som därigenom skulle kunna uttrycka den reella gemensamma viljan av likvärdighet i 

utbildningssammanhang. 

De intervjuade skolledarna är eniga om särställningen av likvärdighetens betydelse i det tilldelade 
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skolledaruppdraget. De intervjuade kommunpolitikerna förenas i det politiska idealet om en likvärdig 

skola för alla. Det är i detta ideologiska stadium, innan verkställandet av likvärdighet i skolan, som 

både skolledarna som kommunpolitikerna argumenterar för innebörden av likvärdighet på ett 

likvärdigt sätt. När diskursen om likvärdighet sedan fördjupas mot en mer personlig argumentation 

uppträder det särskiljande. Diskursen om likvärdighet präglas då av de egna intressena och de egna 

värderingarna. Politiska, pedagogiska och organisatoriska intressen som i sin egenart utvecklas till ett 

individuellt gestaltande av en idé om likvärdighet och dess innebörd, är oerhörda hinder för 

skolledarskapet. De olika diskurserna om likvärdighet underbygger olika uttolkningar av likvärdighet 

som norm. Det finns således en ”reell konkurrerande diskurs”177 till den diskursiva statliga styrningen 

och till den allmänna diskursen om likvärdighet av filosofisk karaktär. Kommunpolitikens och 

skolledarnas konkurrerande diskurs om likvärdighet betonar uttolkningen för en likvärdig utbildning 

som gestaltas i skilda diskurser om kommunens uppgift för att just uppnå likvärdighet. Skolledarnas 

diskurser om likvärdighet är pedagogiska diskurser med fokus på undervisning och lärande, men 

specifikt med fokus på det pragmatiska verkställandet av elevernas måluppfyllelse. 

Kommunpolitikernas diskurser utgörs däremot av politiska neoliberala diskurser med fokus på 

resultat och  rektorns individuella ansvar för sin skola. Denna självförståelse kopplad till ”det 

kommunala friutrymme används för att med den egna skolorganisationen ge kropp åt specifika 

ideologiskt grundade värden, vilka motiveras och legitimeras med strävan mot likvärdighet”178. 

DISKURSERNA I DEN STATLIGA OCH KOMMUNALA STYRNINGEN AV 

SKOLAN 

 

De två intervjuade skolledarna anser att, inom den dagliga skolverksamheten, uppstår konflikter 

mellan den statliga och den kommunala styrningen av skolan. Rektor för skola A fokuserar den 

huvudsakliga konfliktorsaken till kommunens resursfördelning medan rektor för skola B visserligen 

ser att det finns en konflikt mellan den kommunala och statliga styrningen av skolan, men yttrar att 

konflikten egentligen befinner sig mellan stat och kommun och inte på skolledarnivån. Den 

kommunala skolans styrning sker genom en juridisk styrning i form av lagar, förordningar och andra 

rättsligt bindande regler. Med andra ord sker skolans styrning med stöd i juridiska, ideologiska och 

ekonomiska styrmedel179 och därför utgör ett typiskt exempel på maktsystem uppbyggda genom 

byråkratisk maktutövning180. Analysen av uttalandet om att ”konflikten uppstår när kommunen väljer 
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en viss modell för resursfördelningen” kan, med stöd i Webers sociologiska byråkratiteori181 förstås 

som en konflikt orsakad av en tydlig styrningskedja inom en organisation och med en synlig 

auktoritet182. Rektor för skola B lyfter också förekomsten av en konflikt, men benämner denna 

konflikt som en intressekonflikt mellan två maktutövande organisationer, nämligen mellan stat och 

kommun och inte som spänning mellan skolledaren och den resursfördelande kommunen. Denna 

rektor tillägger att den avgörande konflikten egentligen befinner sig i tolkningen av uppdraget, det 

vill säga i den kommunala uttolkningen av skoluppdraget183. Intressant i detta perspektiv är att 

kommunens maktsystem i linjeorganisationen dels uppfattas som ett hinder för likvärdigheten (rektor 

A) och dels som en organisationsstruktur med värdeskapande system utåt mot stat och inåt mot sin 

egen skolorganisation (rektor B). I linje med denna argumentation yttrar sig också de 

socialdemokratiska och moderata kommunpolitikerna, som menar att det statligt styrda 

rektorsuppdraget, mer och mer tillskrivs ett tydligare uppdrag i rak linje mellan stat och rektor utan 

interaktion med kommunen - samtidigt som kommunen fortsätter med sitt huvudmannaansvar för 

skolan. Politikerna hävdar därför, att statens rakare styrning av skolan, till exempel genom sin 

granskningsmyndighet Skolinspektionen och genom en rakare delegation direkt till rektor, skapar ett 

friutrymme för ett spänningsfält, där staten allt oftare går förbi kommunen och det kommunala 

ansvarstagandet för skolan. 

Intervjuade kommunpolitiker lyfter ytterligare en problematik med de faktorer som skapar ett 

spänningsfält mellan politiken och tjänstemannaorganisationen. I förståelseperspektivet av 

skolledaruppdraget upplever kommunpolitikerna en frustation över att den enorma budgeten som 

förvaltas för det kommunala bildningsväsendet – aldrig kommer att överstiga det accelererande 

behovet av utökat särskilt stöd i skolan. Kommunpolitikerna anser därför, att det ingår i varje 

skolledares uppdrag att uppvisa förmågan ”att prioritera resurserna till de barn och elever som är i 

störst behov av det”. Skoledare i sin tur anser det vara ett överordnat uppdrag att övergripande ansvara 

för barnen i behov av det största stödet, eftersom ansvaret kopplas till ekonomiska förutsättningar. 

Rektor för skola A efterfrågan därför ”en förändring i den kommunala resursfördelningen gällande, 

fördelningen av resurserna för barn i behov av särskilt stöd”. Skolans statliga och kommunala styrning 

skapar återkommande spänningsfält mellan skolledarna och den kommunala politiken.  

Med stöd i diskursetiken och hur denna förklarar en opartisk omdömesbildning184 går det att göra en 

tolkning av hur skolpolitiska ideologier lägger grunden för tolkningen av likvärdighetsuppdraget i 

den kommunala skolan och att med stöd i diskursteorin även hävda att det är ekonomin som lägger 
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grunden för skolans ideologiska diskurs185. Samtidigt kan Webers sociologiska byråkratiteori186 vara 

en förklaringsmodell för den styrningskedja som påverkar de interna och externa maktsystem som 

styr den kommunala skolan. Det spänningsfält som interagerar och påverkar skolan utgörs 

följaktligen av olika perspektiv. Det ena är huruvida den filosofiska människan i organisationen 

kommunicerar medels kooperativa sätt och uppnår en intersubjektiv förståelse av reflexiv karaktär187 

för att därigenom verkligen kunna övertygas av innebörden i diskursen om likvärdighet. När detta 

sker, sker en förskjutning från vad var och en av de intervjuade skolledarna och kommunpolitikerna 

är villiga att acceptera som innebörd i likvärdigheten, för att istället kunna acceptera förankrade 

innebörder i likvärdigheten som en universell norm. Först här, i denna fas, kan även de interagerande 

yttre och inre maktsystem som styr skolan mot verkställandet av likvärdighetsuppdraget, kunna följa 

den universellt antagna normen om likvärdighet i skolan – och med stöd i detta – fatta sådana beslut 

som förstås och förvaltas lika av alla berörda. 

Den juridiska och ekonomiska styrningen av skolan strävar efter att uppnå likvärdighet. Skolans 

statliga och kommunala styrning medför dock att, invecklade system av kommunikation, 

maktutövning och hierarkier och tenderar att skapa återkommande spänningsfält mellan skolledarna 

och den kommunala politiken. Kommunala ekonomiska intressen och kommunala skolpolitiska 

ideologier med fri uttolkning av likvärdighetens innebörd speglas i olika diskurser om likvärdighet i 

skolan. Detta är motstridiga diskurser som pendlar mellan filosofi och politik och som samtidigt 

lägger grunden för hur diskussionen om likvärdighet förs fram och hur den ekonomiska styrningen 

av kommunens skolverksamhet sedan konstrueras. Analysen av studiens resultat visar att de 

grundläggande värden kring likvärdighet, som kommunen genom sin skolpolitik manifesterar, utgörs 

inte av accepterade, förankrade innebörder av likvärdighet. Följaktligen uppfattas dessa värden inte 

som universell norm. Förhållandet utvecklar en situation där likvärdighet inte antas som 

sammanhållen av alla som arbetar med utbildning inom kommunorganisationen, vilket frambringar 

skilda sätt att förstå likvärdighet.  

MYTEN OM LIKVÄRDIGHET  

 

Måluppfyllelsen i skolan, är skolans resultat. Måluppfyllelsen i skolan är även skolledaruppdragets 

huvuduppdrag och är direkt underställd likvärdighetsuppdraget, eftersom frågan om likvärdighet 

kopplas till elevernas utbildningsresultat188. Rektor för skola A menar att ”det finns en relation mellan 
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elevernas måluppfyllelse och kommunens resursfördelning”. Med stöd i kritisk diskursanalys kan 

detta uttalande tolkas som att måluppfyllelsen för skolans likvärdighetsuppdrag befinner sig i relation 

till den diskursiva konstruktionen av likvärdighet i skolan, som social praktik och som ram som 

aktiveras i skolans pragmatiska tal och handling189. Det vill säga att uttalandet kan förstås som 

skärningspunkt av skolans pedagogiska, politiska och filosofiska diskurs. Rektor för skola A har 

många elever i behov av särskilt stöd i undervisningen och under den samlade skoldagen, samtidigt 

som skolan inte fördelas så mycket utjämningspengar utöver den kommunala elevpengen. Situationen 

lyfter rektorn som en sådan som tvingar skolan att ”prioritera stödet gentemot de elever som ligger 

längst ifrån måluppfyllelsen”, vilket går emot skollagen 1 kap 4§ och 1kap 9§ med tydliggörandet i 

kommentartexten till 9§. Skollagens förtydligande anger nämligen att:  

 

Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i 

verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Hur 

verksamheten bedrivs ska utformas för att de fastställda målen kan variera beroende på lokala behov och förutsättningar. 

Det finns olika vägar att nå de fastställda målen. Hänsyn ska tas till barnens och elevernas behov och olika förutsättningar. 

Det finns utrymme för anpassningar av undervisningen och organisationen av utbildningen till behoven hos olika barn 

och elever, så länge de tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning190 

 

Situationen är av allvarlig karaktär men ligger dessvärre i paritet med skolans sjunkande resultat, 

måluppfyllelse och kvalitet. Rektor för skola B, vars skola befinner sig i ett starkt utsatt 

socioekonomiskt område och där över 90 % av eleverna är i behov av särskilt stöd,  yttrar däremot ”att 

det inte finns ett givet och villkorslöst likhetstecken mellan skolans resultat och resursfördelningen, 

eftersom fler pedagoger inte med automatik genererar ett bättre resultat”. Denna rektor förstår 

likvärdighet utifrån en pedagogisk kvalitetsaspekt. Till frågan om elevernas måluppfyllelse grundas i 

den ekonomiska styrningen av skolan, svarar rektor för skola B att ”den relation som finns inte är 

avgörande” och att skolans resultat snarare handlar om ett resultat av en idétolkning kring likvärdighet 

och resursfördelning”. 

Intervjuade kommunpolitikerna instämmer med att ”resursfördelningen inte är den enda 

förutsättningen som skolan har för att lyckas”. På samma gång håller politikerna med om att det 

rådande resursfördelningssystemet med volymbaserade tilläggsresurser uppvisar brister, brister som 

även Skolverket191 har uppmärksammat. Detta då kommunernas praktik i sin resursfördelning till 

skolan, utgår från ett större hänsynstagande till elevernas socioekonomiska och etniska ursprung, än 
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till den individanpassade prövningen av individuella behov och det individuella särskilda stödet. 

Enligt Skolverket192 vilar huvuduppdraget på att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt 

att nå grundskolans mål, på kommunala axlar. Elevernas måluppfyllelse är skolans resultat193 medan 

skolans resultat innefattar ett kommunalt ansvar, grundlagt i de politiska ställningstaganden och 

tolkningar som följs av en ekonomisk praktik och en differentierad resursfördelning mellan 

skolenheterna194. De olika ekonomiska villkoren för skolornas verksamheter, ökar utan tvekan 

spänningsfälten mellan den politiska idétolkningen av skolans likvärdighetsuppdrag och den juridiska 

styrningen av skolan, som skolledarna ansvarar för. M-politikerns uttalande om 

att ”resursfördelningen inte är den enda förutsättningen som skolan har för att lyckas” och att ”skolan 

inte enbart kan fästa sig vid de ekonomiska förutsättningarna utan det äntligen måste lyftas fram att 

läraren är det viktigaste instrumentet en elev har för att lyckas” vittnar om en diskurs som styrs av en 

neoliberal förståelse för likvärdighet195. I strid med statens tydliga delegation som huvudman för 

skolan, markerar detta yttrande det ideologiska och politiska ställningstagandet som grund för en 

kommunal skolpraktik. Yttrandet visar ett lokalt skolpolitiskt beslut, som för med sig konsekvenser 

för skolledaruppdragets självstyre i motsats till det statliga juridiska uppdraget, ett uppdrag som visar 

följder i spänningsfältet mellan den politiska idédiskussionen och det senare verkställandet av 

likvärdighetsuppdraget196. 

I perspektivet av diskursteorin197 synliggörs i de ovan diskuterade yttranden det faktum att 

spänningsfältet för de filosofiska, pedagogiska och politiska ställningstaganden eller diskurser som 

skolledaruppdraget har att hantera befinner sig framförallt i den ekonomiska styrningen av skolan och 

antagandet om att diskurserna styr ekonomin198, eftersom ” det är ekonomin som determinerar 

samhällets indelning i klasser och betingar människors sanna intressen”199. Det är således i de 

ekonomiska och politiska diskursiva processerna som det avgörs hur människan tänker och handlar 

och hur hon således skapar sitt samhälle, så även skapandet av utbildningssamhällena. Diskurser om 

politik och ekonomi har därför ett överordnat inflytande på de filosofiska diskurser om likvärdighet i 

skolan som finns. Dessa diskurser anger att det ”bara i ekonomin som det viktiga äger rum”200. Politik 

ska därför enligt diskursteorin inte entydigt förstås ”som partipolitik utan är tvärtom ett brett begrepp 

som hänvisar till att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter andra 
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sätt”201. Neoliberalismens intrång i den svenska skolan är därför ett resultat av samhällets neoliberala 

ideologiska diskurser om samhället och det sociala.  

Det är ideologiska diskurser i skola och utbildning som  utifrån sin sociala praktik, har förskjutit 

likvärdighetsbegreppet med sin jämlikhetsförståelse från sin centrala position i utbildningsdiskursen. 

Idag likställs därför det performativa begreppet valfrihet, politiskt såsom ideologiskt, med de 

performativa begreppen om likvärdighet och kvalitet. I detta avseende är Webers målstyrningsteori202 

en viktig vetenskaplig ansats för att förstå spänningen mellan likvärdighetens personliga filosofiska 

idétolkning i skolan och verkställandet av denna idé och uppdrag som spänningsfält av de politiska 

diskurserna och sociala praktiker i spegelposition till likvärdighetsuppdragets slutliga resultat i form 

av elevernas måluppfyllelse. Den mål – och resultatstyrda skolan är uppbyggd på premissen att 

organisationers goda förmåga att kommunicera och samarbeta för att uppnå likvärdighet som uppsatt 

mål, också uppnås203. Genom målstyrning decentraliseras skolan i etapper och mål att uppnå – från 

idé till strategi, formell struktur, undervisning och slutligen till det förväntade lagstadgade 

resultatet204. Detta är dock bara en bild av ett mer komplext sammanhang. Teorin om målstyrning är 

en sociologisk teori, uppbyggd av komplexa värdeskapande system och nätverk i beroendeställning 

till varandra205. Teorin om målstyrning utgår således från ett systemperspektiv, där sammanhang, 

idéer, yttre och inre influenser och styrningar påverkar människor som arbetar i organisationer för att 

verkställa skolans uppställda mål om likvärdighet. Systemperspektivet i relation till människans 

moraliska synpunkt206 som styr läraren, skolledaren och politikern till att agera utifrån en personlig 

kognitiv etik och en universell antagen norm kring likvärdighetens innerbörd207 är följaktligen 

grundläggande i beaktandet av skolans resultat i det kommunala huvudmannaansvaret. Att göra det 

riktiga i en given situation är, med stöd i moralisk argumentation, en validering om frågan om det 

finns skäl att välja en strategi eller en handling framför en annan208. Diskurser om ekonomi och politik 

står dock överordnat de diskurser som med stöd i filosofisk och moralisk argumentation söker efter 

en gemensam norm kring likvärdighetens innebörd. 

Jag vill lyfta fram dilemmat med de återkommande spänningarna mellan likvärdighetens idétolkning 

i skolan och skolledarens juridiska styrning mot verkställandet av likvärdighet i skolan, som ett 

problem som orsakas av hur en idé kommuniceras, tolkas och förstås och hur organisationsstrukturen 

senare byggs upp. Det vill säga, det handlar om hur en idé förstås, tolkas och förankras hos alla 
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berörda i en organisation och på vilka sätt efterkommande maktstrukturer organiseras in i olika sociala 

system. Denna organisering har som syfte att förvalta ett uppdrag i en materialistisk ekonomisk styrd 

verksamhet med ständiga krav på utökad ekonomisk resurstilldelning.  

Politiska och pedagogiska samtal om skolans effektivitet och kvalitetsutveckling som ny 

utgångspunkt för högre måluppfyllelse och därmed utökad måluppfyllelse av likvärdighet är 

vardagliga samtal i skolan och i skolförvaltningarna. Forskning om de effektiva skolornas framgång 

upprättar för tillfället en ny pedagogisk diskurs i den utbildningspolitiska arenan. Förståelsen för 

likvärdighet som ständigt tolkningsbar princip återkommer som utbildningspolitiska och pedagogiska 

begreppsmetaforer och  utgör en  grundläggande skärningspunkt mellan pedagogik, politik och 

filosofi i skolans diskursiva praktik. Denna skärningspunkt omfattar även de olika ställningstaganden 

skolledaren har att hantera och med stöd i  diskursteori209 vill jag därför hävda att ovan nämnda 

skärningspunkt skapar en nodalpunkt, en myt210 om likvärdighet i skolan. 

I skärningspunkten mellan pedagogik, politik och filosofi pågår diskurser som avgör hur skolledaren 

i tjänstemannaorganisationen och kommunpolitiker i den ideologiska sfären  grundlägger 

förutsättningar för hur den kommunala skolan handlar, tänker och skapar  utbildningsverksamheter 

med perspektiv på likvärdighet. Kvalitetsbegreppets och kvalitetsidéns intrång i den nutida svenska 

utbildningspolitiska diskussionen211 synliggör begreppsmetaforers förskjutning där 

likvärdighetsbegreppets innebörd förskjutits mot förståelsen av neoliberalismens och 

marknadspolitiska ideologier. Dessa förskjutningar i den utbildningspolitiska skolarenan diskuteras 

och omtolkas ständigt mot vilket samhälleligt syfte utbildningen skall utformas. Utifrån analysen av 

studiens resultat framgår att myten om likvärdighet återspeglas i dessa politiska diskurser, med grund 

i en filosofisk förståelse av världen. Myten om likvärdighet synliggörs genom att den sociala 

människan uppträder i utbildningssammanhang som om det fanns en objektiv totalitet till vilken det 

är viktigt att förhålla sig till som en helhet. Genom att använda sig av det diskursiva och formativa 

begreppet ”likvärdighet” försöker skolledaren och i sin tur också kommunpolitiker och alla de som 

kommer i kontakt med skola och utbildning, avgränsa en helhet med ett objektiv innehåll - nämligen 

en likvärdig utbildning för alla elever som går i svensk grundskola. Denna helhet, förblir dock en 

imaginär storhet, en princip för tolkningen av en given situation, en flytande signifikant eller bara en 

myt. Enligt diskursteorin handlar situationen om ett representationsrum som inte har någon 

kontinuerlig relation till den dominerande strukturella objektiviteten. I detta sammanhang förblir 

filosofiska och politiska principer för uttolkningen av likvärdighet - enbart myter om likvärdighet212. 
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Elevernas måluppfyllelse i skolan är inte enbart skolans ansvar eller kommunens ansvar. 

Måluppfyllelsen i skolan är ett gemensamt ansvar för alla som arbetar med utbildning. Att varje barn 

når grundskolans mål är allas ansvar – men så lätt är det inte. Allas ansvar är inbyggt i organisationers 

komplexa strukturer och system. Från idétolkning av skolans uppdrag om likvärdighet, till den interna 

och externa kommunikationen av denna idé, till förankringen och den slutliga resursfördelningen – 

passeras så många led i en organisation som vidrör människors värderingar och synsätt. Det som 

vidrörs av människors värderingar och synsätt inom organisationen är synen och förståelsen av 

likvärdighet som innebörd och norm. Likvärdighet i skolan innebär olika fenomen, antaganden och 

upplevelser. Bilden av likvärdighet är därför inte tydlig utan konstitueras snarare av  myten om 

likvärdighet. Denna myt är en nyanserad och mångfacetterad bild som leder till en personlig 

konstruktion och förståelse av likvärdighet som följd av varje människas moraliska synpunkt – en 

synpunkt som i sin tur byggs upp i samhällsdiskursen om skolan. Att skolan ska vara likvärdig, att 

skolan ska utöva sitt tydliga kompensatoriska uppdrag och att skolan ska agera som garant för 

likvärdigheten är en antagen skolpolitisk idé och filosofisk diskurs i vårt samhälle som ingen 

diskuterar. Den skolverksamhet som sedan gestaltas och skapas i kommunerna är nyanserad och det 

finns brister i likvärdigheten som leder till ett spänningsfält och återkommande konflikt mellan 

politiken och skolledarna i tjänstemannaorganisationen. För att förstå dessa mekanismer, på väg från 

idé och diskurs om likvärdighet till ansvar och resultat, är det viktigt att beakta att organisationer 

byggs upp av människor och att det även är människor som skapar de maktsystem som styr de egna 

organisationerna till de uppsatta målen. Skoluppdragets gestaltande inom ramen för statlig och 

kommunal styrning, leder i daglig verksamhet till konflikter, spänningar och maktkamp som 

återspeglande och konstituerande av våra samhällens komplicerade sociala praktiker.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FORTSATT FORSKNING  
  

En gemensam diskurs för likvärdighet i skolan är en myt, likväl som begreppet likvärdighet i skolan 

är en myt. Denna studies resultat och analys synliggör en bild av att det finns oändligt många bilder 

av likvärdighet. Detsamma gäller för de olika uttolkningarna av likvärdighetsbegreppet. När 

intervjuade skolledare och kommunpolitiker diskuterade likvärdighet utifrån en filosofisk förståelse, 

kännetecknades diskussionen av en likvärdig förståelse, en förståelse som grundade sig i vårt 

samhälles gemensamma värdegrund om allas lika värde. Den filosofiska sammanhållningen 

speglades i den likvärdiga argumentationen kring förståelsen för likvärdighet. Diskursen om 

likvärdighet i denna sfär, omfattades av ett återgivande av läroplanstexterna vilka speglar vårt 

samhälles vilja och värdegrund. När dock skolledare och kommunpolitiker klev in i mer pragmatiska 

sammanhang, förändrades diskurserna om likvärdighet mot oerhört många olika perspektiv och 

antaganden. 

I skärningspunkten av pedagogik, politik och filosofi hanterar skolledaren och kommunpolitikern 

olika ställningstaganden om likvärdighet utan att en gemensam norm för likvärdighet kan tolkas, 

diskuteras eller argumenteras fram. Det finns slåedes många olika normer för likvärdighet. Efter att 

ha genomfört denna studie, reflekterar jag mer och mer om inte likvärdighetsbegreppet förhåller sig 

politiskt och filosofiskt som den pedagogiska uppfattningen om likvärdighet, nämligen att likvärdig 

undervisning inte handlar om att genomföra en lika undervisning för alla, utan att likvärdighet i 

undervisningssammanhang just handlar om lärarens förmåga att uppträda differentierande. I detta 

tänkande antar likvärdighet ett differentierande förhållningssätt, med fokus på mågtydighet.  

Som avslutande diskussion för denna studie vill jag därför diskutera likvärdighet i skolan mer utifrån 

mångtydighet. Vi lever i ett mångfacetterat, multikulturellt och pluralistiskt samhälle. Detta är vår 

verklighet. Därför går det att konstruera flera olika bilder av likvärdighet för att därigenom konstruera 

olika normer för likvärdighet. Därigenom uppstår frågan om hur politiken respektive 

tjänstemannaorganisationer bör lära sig att samtala och förhålla sig till och med varandra avseende 

likvärdigheten i skolan? Denna fråga, som denna studie har gett upphov till, tror jag är en relevant 

fråga i den fortsatta forskningen om likvärdighet i skolan. Likvärdighet har med möjligheter att göra 

och konstruerar därför filosofiskt en bild av vilket samhälle vi strävar efter att leva i och att bibehålla. 

Därför måste likvärdighet utvecklas i överensstämmelse med hur våra samhällen utvecklas. 

Likvärdighet måste därför återkommande konstrueras och konstitueras i skolans pragmatiska 

sammanhang - i en ständig växelverkan mellan filosofi, politik och pedagogik. 
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