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Sammanfattning 

Begreppet likvärdighet förekommer naturligtvis i läroplaner och skollagar men också flitigt i 

tv-debatter, nyhetstidningar, bloggar och sociala medier. Alla vill vi ha en likvärdig skola, 

men vad menar vi egentligen med begreppet? Skolverket publicerade hösten 2012 en rapport 

om den bristande likvärdigheten i svensk skola, en kvantitativ analys över tid som gjorts på 

flera likvärdighetsindikatorer. Resultatet visade tydligt att likvärdigheten i den svenska skolan 

har försämrats något enormt de senaste åren. Problemet med den bristande likvärdigheten är 

alltså bakgrunden till denna studie då likvärdighet är en fundamental del av det svenska 

samhället. Likvärdighet är inte ett entydigt begrepp och har formulerats på olika sätt under 

olika tidsepoker, vad vi egentligen menar med likvärdighet är inte en självklarhet. Utifrån 

detta perspektiv har jag valt att i denna studie anlysera hur lärare konstruerar begreppet, alltså 

vilka socialt förankrade föreställningar som ligger till grund för den syn på likvärdighet som 

lärare i grundskolans tidigare år ger uttryck för. Studiens objekt var alltså det som sas om 

begreppet och på vilket sätt det gav uttryck för likvärdighet och inte om lärarna uppnår de mål 

som begreppet syftar till i skollagar och läroplaner.  Som teoretisk utgångpunkt för studien har 

jag använt socialkonstruktionismen och jag har analyserat intervjuerna utifrån kritisk 

diskursanalys. Det perspektiv och den metod jag har valt utgår ifrån att språket är vårt sätt att 

strukturera och tala om världen, men att språket inte är en sann avspegling verkligheten.  

Analysen av de två intervjuerna med lärarna visar på att begreppet likvärdighet konstrueras 

som något önskvärt och eftersträvansvärt vilket också är något som förväntas av lärarna då de 

tillhör en större social praktik där det sätts vissa ramar för den diskursiva praktiken, nämligen 

skolan. Lärarna konstruerar också begreppet likvärdighet som något omöjligt, som aldrig 

kommer att ske. Detta är intressant då det går emot den större sociala praktiken och kan tyda 

på en ideologisk förändring i diskursen. Att likvärdighet konstrueras som något omöjligt är 

något som inte skapats av den större sociala praktiken utan av lärarna själva och det är även 

lärarna som upprätthåller den sociala konstruktionen. Lärarna tar sin utgångpunkt i elevers 

olikheter när de pratar om likvärdighet, åtminstone när det handlar om undervisning. Ett 

behov av att kategorisera elever som starka och svaga finns hos lärarna, vilket kan handla om 

lärarnas föreställningar om vad eleven kan och vilka förväntningar lärarna i sin tur har på 

eleven, vilket Skolverket (2012) menar kan bidra till bristande likvärdighet.    
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1. Inledning  

I Sverige har lärarna en stark autonomi vilket innebär att det är läraren själv som planerar 

undervisningen, undervisar och i slutändan bedömer och betygsätter eleverna (Klapp 

Lekholm, 2010). Läraren har inte fritt fram att göra vad den vill trots att den har en stor frihet 

i val av metoder. Alla som verkar i skolan har skyldighet att följa det som anges i skollagen 

och i läroplanerna för respektive skolform (Skolverket, 2011a)  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011a). Även 

bedömningen ska vara likvärdig, och i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet vi har 

idag ska likvärdig bedömning nås med hjälp av tydliga kunskapskrav, kunskapskriterier och 

sambedömning. Det verktyg vi har idag för att stödja en likvärdig bedömning är det nationella 

provet (Skolverket, 2011b).  

Bakgrunden till denna studie är just begreppet likvärdighet som förekommer flitigt, inte bara i 

läroplanen utan även i dagens skoldebatt. I olika media så som nyheter, bloggar och tv-

program, rapporteras det om problemen med bristande likvärdighet i svensk skola idag. Det är 

lätt att förkasta och konstatera; det finns stora skillnader mellan skolor och kommuner, inte 

bara när det kommer till undervisningens standard, lärartäthet och omfördelningen av resurser 

utan även betygsättningen. Politikerna verkar även de överens om att det finns stora problem. 

Förra året (2011) var det mest omfattande reformåret någonsin inom svensk skola med bland 

annat nya läroplaner, ny lärarutbildning och införandet av lärarlegitimation. Visst kan man 

ändå konstatera att det finns höga ambitioner för att höja kvalitén? Om reformerna lyckas höja 

kvalitén i svensk skola återstår att se då implementeringen precis börjat. Än så länge kan vi 

slå fast att de problem som rör likvärdig undervisning och betygsättning kvarstår då skolor 

fortfarande kan välja att t.ex. inte ha skolbibliotek eller att vissa köper in Ipads till alla elever 

samtidigt som vissa skolor inte ens har möjlighet att använda datorer i undervisningen. Trots 

att kunskapskraven gjorts tydligare, i syfte att öka likvärdig bedömning, så återstår fortfarande 

utrymme för tolkningar.  

På vilket sätt vi ska komma åt problemen med bristande likvärdighet i undervisning och 

betygsättning diskuteras också flitigt. Vissa menar på att skolan ska återgå till att bli statlig 

igen andra menar att det räcker med att förbjuda vinstuttag i välfärden. Alla verkar ha åsikter 
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om skolan, hur den ska drivas och av vem. Visst tycker jag som blivande lärare att det är 

roligt att det talas mycket om skolan och att det finns ambitioner, både hos politiker och 

vanligt folk, att göra den bättre. Det som förvånar mig är att få verkar tala om själva begreppet 

likvärdighet och dess innebörd, vilka föreställningar likvärdighet bygger på och vilka 

konsekvenser dessa föreställningar får för eleverna. Visst vill vi alla ha en likvärdig skola, 

eller vill vi det?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Skolverket (2012) efterfrågar i en rapport till fortsatta analyser av likvärdighet i svensk skola. 

Likvärdighet är ett av många begrepp som lärare ska förhålla sig till dagligen. Undervisningen 

ska vara likvärdig, bedömningen likaså, och detta tar sin utgångspunkt i alla människors lika 

värde (Skolverket, 2011a). Jag är intresserad av vilka socialt förankrade föreställningar som 

ligger till grund för den syn på likvärdighet som lärarna ger uttryck för. Studiens objekt är 

alltså det som sägs och på vilket sätt det ger uttryck för likvärdighet, och inte om lärare 

uppfyller de mål som begreppet syftar till i läroplanen. 

Uppsatsens syfte är att analysera begreppet likvärdighet och ta reda på hur det används och 

skapas av lärare i grundskolan.  

Frågeställning: 

- Hur konstrueras begreppet likvärdighet av lärare i grundskolan tidigare? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Boman (2002) har i sin avhandling analyserat de begreppsliga och historiska villkoren för att 

relatera utbildning till ett politiskt och moraliskt grundat medborgarskap. Författaren har 

bland annat anlyserat hur likvärdig utbildningsstandard har formulerats sedan krigstiden fram 

till 1990-talet. Boman (2002) slår fast att begreppet ”likvärdig utbildningsstandard” är 

svårfångat då dess innebörd varierat starkt. Likvärdighet har till stor del formulerats med ett 

enhetligt skolssystem där de kollektivt och gemensamma goda prioriterades framför enskilda 

privata preferenser och detta förutsatte ett skolsystem där alla behandlades lika. 
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Förutsättningarna för att uppnå likvärdig utbildningsstandard blev succesivt ett föremål för en 

annan diskussion, nämligen decentraliseringen. Under 1980-talet menade man inte längre att 

den statliga regleringen var en förutsättning för en likvärdig skola, snarare tvärtom såg man 

fördelarna med ett lokalt ansvar och menade det skulle finnas en ökad möjlighet till 

individualisering. Det man kan konstatera, och som även Boman (2002) gör, är att 

diskussionerna och föreställningarna kring en likvärdig skola till stor del har handlat om 

frågor kring ansvarfördelning men också att likvärdig utbildningsstandard har skiftat i 

innebörden, från att alla har lika rätt till att gå i skola (oavsett bakgrund), senare en diskussion 

om att alla ska behandlas lika, till att bli en fråga som idag handlar om att alla ska få lika 

förutsättningar att nå målen.  

Enligt en rapport som Skolverket (2012) publicerat så har likvärdigheten i den svenska skolan 

försämrats under åren 1998-2011. Studien är en kvantitativ analys över tid som undersökt 

flera likvärdighetsindikatorer, indikatorer som mäter variation i resultat på olika nivåer i 

skolsystemet, indikatorer som beskriver skillnader i elevers resultat utifrån den 

socioekonomiska bakrunden och utländska bakgrunden, och slutligen, indikatorer som avser 

variation i skolors elevsammansättning med avseende på olika elevegenskaper och hur 

elevsammansättningen på skolor kan påverka resultaten för enskilda elever, beroende på 

vilken skola de går i. Slutsatsen att likvärdigheten har försämrats bygger på det faktum att 

skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna 

betyder allt mer för elevernas resultat. Kamrateffekter, lärarförväntningar och ökade 

kvalitétsskillnader lyfts upp som några eventuella faktorer till den försämrade likvärdigheten. 

Valfrihetsreformen och decentraliseringen av skolan på 1990-talet kan ha bidragit till 

utvecklingen som rapporten pekar på (Skolverket, 2012).  

 

Enligt styrdokumenten är det endast elevernas kunskaper som ska bedömas och ligga till 

grund för betygsättning, betygen förutsätts vara endimensionella. Klapp Lekholm (2010) 

menar att med en sådan syn på bedömning förutsätter samhället att betyg är ett objektivt mått 

på kunskaper vilket författaren menar skapar problem då lärare tolkar styrdokument och att 

det då självklart finns skillnader mellan lärare och skolor i hur dessa tolkas. För att kunna göra 

en objektiv bedömning av elevers kunskaper måste läraren utesluta övrig information om 

eleven och detta kan skapa en viss motsättning. Enligt Skolverket (2011a) ska utbildningen 

inom skolväsendet främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. För 

detta behöver läraren ha en god relation till eleven och samtidigt ska läraren göra 
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bedömningar som kan ha långtgående negativa konsekvenser för eleven (Klapp Lekholm, 

2010). I det bedömningssystem vi har idag förutsätter det att lärare har ett gemensamt 

förhållningssätt till bedömning för att bedömningen ska vara likvärdig (Klapp Lekholm 2010, 

Ridderlind 2010). 

 

En likvärdig skola är en fundamental del av det svenska samhället och tar sin utgångspunkt i 

att alla, oavsett bakgrund eller var man bor i landet, ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Det 

system vi har idag tillåter att undervisningens innehåll och metoder kan variera mellan lärare 

och skolor. Elever lär olika och systemet infördes för att läraren ska möta elevers olika behov 

och att fler elever på så sätt ska nå målen (Skolverket, 2011a). Vi har gått från en hur-kultur 

till en vad-kultur, vilket betyder att läraren innan fick veta hur den skulle undervisa, idag ska 

läraren utgå från vad eleverna ska kunna och utifrån det planera sin undervisning. 

Likvärdighet i skolan kan ses från tre aspekter, lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på 

utbildningen och den ska vara kompenserande. Trots dessa tre aspekter satsar kommuner olika 

mycket pengar och skolorna håller inte samma kvalitet på utbildningen, det har också visats 

att vissa skolor är bättre på att organisera än andra vilket också får negativa konsekvenser för 

likvärdigheten (Skolverket, 2012).  

 

Ett annat område som belysts, vilket också rör undervisningen, är stödet som ska ges till 

elever som har svårigheter att nå målen av olika anledningar. I en omfattad kartläggning av 

användet av åtgärdsprogram blev det tydligt att åtgärderna skiljer sig åt och att de tycks spegla 

skolornas kultur och tradition samt intressen hos den specialpedagogiska personalen. Detta 

betyder att samma typ av problem som ligger till grund för åtgärdprogrammet resulterar i vitt 

skilda åtgärder och den största faktorn ligger i vilken kultur som råder på skolan, om 

specialpedagogen har en expertroll eller om det finns en gemensam syn på skolans uppdrag, 

d.v.s. en nära koppling mellan den vanliga verksamheten och den specialpedagogiska 

(Persson, 2004). Förutom att studera de faktiska åtgärderna skolorna gör så har Persson 

(2004) studerat språket och innehållstillgängligheten och även på den punkten skiljer sig 

skolorna åt. Analysen av åtgärdprogrammen uppvisar stora variationer när det gäller 

beskrivning av elevens svårigheter, mål och åtgärder. I vissa fall visar det valda språkliga 

uttrycksättet för de elever som är mest utsatta – de som bedöms vara i behov av särskilt stöd – 

få en avgörande betydelse för hur de identifieras som elever.  Enligt Persson (2004) kan den 

här typen av dokumentation, åtgärdsprogram, ifrågasättas när det handlar om likvärdighets- 

och rättssäkerhetperspektiv. 
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2. Teoretiskt perspektiv och Metod 

 

2.1 Socialkonstruktionismen  

Som perspektiv för denna studie har jag valt socialkonstruktionismen. Grundtanken med 

denna teori är att vår förförståelse för de fenomen vi ser som självklara och av naturen givna, 

är skapade i social interaktion och är en produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle 

vi lever i (Allwood & Erikson, 2010). Vad vi anser är normalt är beroende av den sociala 

kontext vi befinner oss i. Detta går även att tillämpa på det problem som uppstod med det nya 

bedömningssystemet som infördes på 1990-talet när kriterierna var otydliga och de lokala 

tolkningarna skilde sig och resulterade stundom i motsättningar till de nationella kriterierna 

(Ridderlind, 2010). Om kriterierna var självklara, och av naturen givna, så hade olika 

tolkningar inte uppstått. Allwood & Erikson (2010) menar att på ett basalt plan handlar 

konstruktionerna om våra antaganden om begrepps innebörd. Vi har i samhället en gemensam 

förståelse för vad som utgör en bok, vilken som helst, och vad som skiljer boken från t.ex. en 

pappersbunt. Man kan även se att en bok är en social konstruktion på ett lite mer komplext 

plan, vi skiljer skönlitteratur från facklitteratur och religiösa skrifter från självbiografier. Det 

finns alltså outtalade överenskommelser och detta är konsekvenser av att vår livsvärld är 

förankrad i ett socialt sampel. Utifrån detta perspektiv kan man belysa problemet med 

likvärdighet i att det inte finns en outtalad överenstämmelse med vad vi menar med de 

begrepp som finns i kursplanerna. Vad som är en garant för likvärdig bedömning idag är inte 

samma sak som innan vårt nuvarande betygssystem infördes. I det relativa betygsystemet 

skulle elevernas betyg sättas i relation till hur resten av klassen presterade, enligt en 

normalfördelningskurva. I dagens mål- och kunskapsrelaterade ska eleven bedömas utifrån 

redan fastställda måttstockar och likvärdig bedömning handlar då om att göra bedömningar 

som håller hög kvalité och bygger på tolkningar av kursplanens beskrivningar av kunskaper, 

vilket gör socialkonstruktionismen intressant för denna studie.  

 

Att vi tolkar läroplaner och kursplaner olika beror på att vi har skilda uppfattningar om 

begreppens betydelse och detta beror enligt socialkonstruktionismen på det sociala samspel 

som ligger till grund för våra förutfattade meningar (Börjesson, 2003: Allwood & Erikson, 

2010). Socialkonstruktionismen har en vilja att ifrågasätta antaganden om normalitet just med 

motiveringen att dessa föreställningar bygger på sociala konstruktioner, den vill lyfta fram 
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konstruktionernas koppling till vår föreställningsvärld, vår syn på verkligheten, våra åsikter 

om den samt de roller och beteenden som följer dessa faktorer (Allwood & Ericsson, 2010). 

Även attityder är en produkt av social aktivitet, de är inte heller bestående utan föränderliga 

(Börjesson, 2003: Winther Jörgensen & Philips, 2000). Synen på verkligheten är en sorts 

relativism. Det breda diskursanalytiska fältet kännetecknas av ett intresse för 

regelbundenheter och för de många villkor och föresättningar som utsagor vilar på snarare än 

att allt skulle finnas i betraktarens ögon. Utsagor representerar eller utger sig för att vara 

jämförbara med världen (Börjesson, 2003). 

 

Kritik mot socialkonstruktionismen  

Allwood & Erikson (2010) tar upp en del av den kritik som finns mot teorier som 

socialkonstruktionismen då de som förespråkar teorin gärna hävdar att allt är socialt 

konstruerat. Kritiker menar att om allt är socialt konstruerat är även en stenmur det, och om så 

är fallet skulle vi kunna gå rakt igenom den. En socialkonstruktionist skulle svara på kritiken 

och säga att en stenmur är en social konstruktion inte minst i de värderingar vi lägger i en 

stenmur, att den stänger inne eller att den stänger ute eller att den symboliserar makt eller 

skydd. En fundamental missuppfattning är att man kan gå ”rakt igenom en 

socialkonstruktion” oavsett om den är murad av sten eller om det är attityder vi talar om. Att 

hävda att något är en social konstruktion betyder inte att man ifrågasätter fenomenets existens, 

varken som fysiskt objekt eller som kraftfullt verkande socialt fenomen (Allwood & Erikson, 

2010).  

 

En kritik från mer traditionell psykologisk forskning har varit att socialkonstruktionismen är 

intressant som idé men att den inte genererat särskilt mycket empirisk forskning sett utifrån 

ett kriterium som predicerbarhet, möjlighet att förutsäga. Denna typ av kritik stämmer till stor 

del, men syftet med socialkonstruktionismen är att belysa komplexitet och synliggöra sådant 

som är outtalat vilket utgår från andra kriterier än predicerbarhet. Den största kritiken som 

finns kanske är att man tillämpar socialkonstruktionisternas egna teser på deras egen 

forskning. Problemet är att om allt är sociala konstruktioner så gäller detta också argument 

som socialkonstruktionisternas egen kritik bygger på. Den som försöker kritisera en företeelse 

t.ex. genom traditionella könsroller, med argumentet att ”det bara är en social konstruktion” 

gör sig då skyldig till samma fel som den som hävdar att om en stenmur en socialkonstruktion 

”kan man bara gå rakt igenom den” (Allwood & Erikson, 2010).  
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Socialkonstruktionismens företrädare har främst ägnat sig åt forskning med emancipatorisk 

ansats, alltså kritisk och ifrågasättande forskning som syftar till frigörelse. Allwood & Erikson 

(2010) menar att styrkan i socialkonstruktionismen gör teorin intressant för andra studier, t.ex. 

vilka sociala konstruktioner som kan ses som fruktbara och hur de etableras och förstås. Då 

måste man också diskutera vilka sociala konstruktioner som är värdefulla.  

 

Utifrån ovanstående kritik vill jag belysa hur jag tillämpar socialkonstruktionismen på ett 

fenomen som likvärdighet. Likvärdighet kan till viss del ses som en social konstruktion för att 

det i begreppet vilar föreställningar om vad likvärdighet innebär för den enskilda eleven och 

samhället som en demokratisk arena. Däremot tänker jag inte inta en åsikt om att ”det bara är 

en social konstruktion.”. Det är själva begreppet i sig som är problematiskt, begrepp är inte 

entydiga utan beroende av den sociala gemenskap de används i som sätter ramarna för hur det 

är mer eller mindre möjligt att tala om och förhålla sig till begreppet. Begreppet i sig sätter 

vissa ramar för vad som är möjligt/inte möjligt, samtidigt som den diskursiva praktiken 

formar begreppet. Jag tar utgångspunkten i att de står i ett dialektiskt förhållande till varandra. 

Språket både skapar och skapas i en social kontext. Jag använder socialkonstruktionismen 

med utgångspunkten att fenomen existerar oberoende av oss, men genom språket ger vi 

fenomen en betydelse och innebörd som i sin tur påverkar våra handlingar. Som jag skrev i ett 

tidigare stycke, synen på likvärdighet som råder i Sverige idag skiljer sig från vad som ansågs 

som likvärdighet strax efter krigstiden fram till 1994 (Boman, 2002).  

 

2.2 Diskurs som teoretiskt begrepp 

Den teori som belystes i föregående avsnitt, hur de sociala konstruktionerna sätter ramar för 

hur det är mer eller mindre möjligt att tala om och förhålla sig till olika fenomen, leder vidare 

till ett annat teoretiskt begrepp, nämligen diskurs. Ursprungligen är diskurs ett begrepp från 

lingvistiken och handlar om på vilket sätt man talar om fenomen, och i många fall hur man 

förväntas tala om det och därför inbegriper diskursen även en maktaspekt där antaganden 

kring vem som har rätt att definiera diskursen, antaganden som i normalfallet tas för givna 

(Allwood & Erikson, 2010).  

Skolan är en diskurs, där forskare, politiker, skolledare och lärare ingår. Vetenskapens 

företrädare har makten att definiera vad som är vetenskap och har då också makten att tala om 

hur elever lär, vilka svårigheter som kan uppstå vid olika tillfällen, vilken bedömning som 
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anses öka lärandet och vilka konsekvenser neuropsykologiska sjukdomar får för inlärningen. 

Politikerna är strukturellt underordnade forskarna och det betyder att politikerna inte ska 

uttala sig subjektivt om skolan då detta av samhället upplevs som oprofessionellt, politikerna 

ska grunda sina beslut och uttalanden i vetenskapen. Skolledare och lärare är strukturellt 

underordnade politikerna som befinner sig i en position där det inte bara är legitimt utan också 

förväntat att de ska ha synpunkter på statligt finansierad utbildning (se Allwood & Erikson, 

2010). Ericsson (2002) menar att man med fördel kan anlysera skolan som institution via 

diskursbegreppet och att fenomenet kan betraktas som en överordnad diskursiv praktik som 

härleder en mängd mindre diskurser inom denna. Exemplet ovan belyser inte bara hur 

diskursen kan vara ett teoretiskt verktyg för att studera maktförhållanden utan också att 

studier av diskurs kan vara ett ganska konkret sätt att analysera sociala konstruktioner 

(Allwood & Erikson, 2010). Den verksamhetskultur som råder på skolan och hur lärare 

förhåller sig till den är en diskurs i sig själv och även en social konstruktion. Det betyder att 

skolan ingår i en överordnad diskurs där vetenskapen, politikerna och skolan är strukturellt 

ordnade, men även att den har sin egen diskursiva praktik, där lärare, personal, elever och 

föräldrar verkar och att detta i sin tur påverkar lärarnas förhållningssätt.  

 

2.3  Kritisk diskursanalys  

Av flera författare beskrivs Michel Foucault som den som på allvar satte igång med 

diskursanalysen, både genom att utveckla teori och begrepp och genom en rad empiriska 

studier (Bergström & Boréus, 2005: Börjesson, 2003: Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Inom nästan alla diskursanalytiska riktningar har Foucault blivit en gestalt man förhåller sig 

till i sitt arbete. Foucault väljer den socialkonstruktionistiska premissen av att kunskap inte 

bara är en avspegling av verkligheten, sanningen är en diskursiv konstruktion (Winther 

Jörgensen, 2000). Å ena sidan är handlingar konkreta, individuella och kontextbundna, men å 

andra sidan är de samtidigt institutionaliserade och socialt förankrade och har därför en viss 

regelbundenhet (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det angreppsättet jag har valt har sina 

rötter i Foucaults tänkande. Den kritiska-diskursanlysen bygger på en relativistisk 

kunskapssyn och en sådan syn innefattar även frågor som handlar om hur världen är beskaffad 

(Bergström & Boréus, 2005). 

I denna studie utgår jag från Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys så som 

den beskrivs av Winther Jörgensen & Philips (2000). Varje fall av språkbruk är en 
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kommunikativ händelse, som har tre dimensioner. 1. Den är en text (tal, skrift, bild eller 

blandning av det språkliga och visuella). 2. Den är en diskursiv praktik, som innebär 

produktion och konsumtion av texter. 3. Den är en social praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3.1 Winther Jörgensen & Philips (2000) 

Den kritiska diskursanalysen, som Faircloughs modell är ett exempel på, är en konkret 

lingvistisk textanalys av språkbruket i en social interaktion. Analysmetoden kan användas för 

att uppdaga perspektiv och ideologiska budskap som inte utsägs lika tydligt som de kommer 

till uttryck med bokstavligt formulerade argument eller uttalade idéer (Bergström & Boréus, 

2005). Här skiljer den sig både från diskursteori, som inte gör systematiska empiriska studier 

av språkbruk, och diskursiv psykologi, som gör retoriska men inte lingvistiska studier av 

språkbruket. Det centrala målet med den kritiska diskursanlysen är att kartlägga 

förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Varje kommunikativ händelse formar och 

formas av den bredare sociala praktiken i förhållande till diskursordningen (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). När man studerar förändringsprocesser ur ett kritiskt-

diskursanalytiskt perspektiv är det viktigt att betänka att de diskursiva praktikerna alltid 

fungerar i ett dialektiskt samspel med andra sociala praktiker, och dessa sociala praktiker kan 

sätta vissa strukturella gränser för hur diskurserna kan användas och förändras (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000).   
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Utifrån modellen kommer jag analysera en diskursiv praktik i en bestämd institution nämligen 

skolan, i ljuset av en likvärdighetsaspekt. Idén om en likvärdig skola, så som den beskrivs av 

skollag och läroplaner, är den bredare sociala praktik som bildar ramen för diskursanalysen av 

de konkreta texterna som lärarna konsumerar och producerar. Den sociala praktiken är en 

vidgning av diskursbegreppet genom att diskurs relateras till både andra diskurser och till 

icke-diskursiva områden (Bergström & Boréus, 2005).  

 

Analysens tre faser 

1 

Vid en analys av den diskursiva praktiken är man intresserad av hur texten är producerad och 

hur den konsumeras. Jag kommer ta en lingvistisk utgångspunkt i de konkreta texterna och 

identifiera vilka diskurser som de bygger på (interdiskursivitet) och hur texterna intertextuellt 

bygger på andra texter. En hög interdiskursivitet betyder att diskurser blandas på ett nytt och 

komplext sätt och är ett tecken på och en drivkraft i diskursiv och därmed sociokulturell 

förändring. Det handlar således om diskursen reproduceras eller om den förändras. 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet som betecknar det förhållandet att 

kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser. En särskilt markant form är manifest 

intertextualitet, där texter uppenbart bygger på andras texter genom t.ex. källhänvisning 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Ett exempel på detta är om läraren refererar till tidigare 

forskning eller läroplaner i sina uttalanden. 

Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper och bestämda redskap kan man 

kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt. För att göra detta använder man grammatiska 

element som verktyg. När man analyserar transitivitet ser man på hur händelser och processer 

förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt. Man är intresserad av de ideologiska 

konsekvenser som olika framställningsformer kan ha, genom att t.ex. utelämna agenten, vilket 

fråntar agenten ansvaret genom att lägga vikten vid effekterna och bortser från handlingarna 

och processer som ledde fram till det. Om en lärare t.ex. säger att ”Olle fick inte hjälp i tid” så 

lämnar läraren agenten utanför meningen och ingen särskild bär ansvaret för att Olle inte fick 

hjälp. Modalitet används för att analysera i vilken grad talaren instämmer i en sats. Ord som 

uttrycker modalitet är kanske, bör, måste, skulle osv. ”Olle borde ha fått hjälp av skolan långt 

tidigare…” skiljer sig från ”Olle kanske skulle ha fått hjälp från skolan tidigare…” Vilken 
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modalitet som används får konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala 

relationer och kunskaps- och betydelsesystem. 

I analysens tredje fas ska texten som text och diskursiv praktik placeras i förhållande till den 

yttersta, alltså den bredare sociala praktiken som de är en del av. Denna konceptualisering har 

två aspekter. Relationen mellan den diskursiva ordningen och den diskursiva praktiken ska 

klarläggas, vidare ska man försöka klarlägga de delvis icke-diskusriva sociala och kulturella 

relationer och strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken. Det är i analysen av 

förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den bredare sociala praktiken som 

undersökningen finner sina slutgiltiga konklusioner. Det är nämligen här man kan närma sig 

frågan om förändring och ideologiska konsekvenser (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Skolan som diskursiv praktik blandas med den bredare sociala praktiken 

(likvärdighetsaspekten). Det är i denna relation motsättningar och möjligheter kommuniceras. 

Ett exempel från verkligheten skulle kunna vara ”Det är viktigt att elever i behov av särskilt 

stöd får den hjälp de behöver men å andra sidan ska elever som behöver utmaningar få det. 

Tyvärr blir det så att man som ensam lärare på 25 elever lägger sig på den nivån så de som har 

de tuffast ska förstå.” I denna sats talar läraren utifrån en likvärdighetsaspekt att 

undervisningen inte ska se likadan ut för alla utan anpassas till den enskilda elevens 

förutsättningar. Läraren säger att den förstår vad läroplanen menar med likvärdig utbildning, 

men läraren ger ändå uttryck för vilka föreställningar som synen på likvärdighet vilar på, 

genom att anpassa undervisningen utifrån de eleverna som har de tuffast. Då uttrycker läraren 

att det är mer likvärdigt att anpassa undervisningen så att alla förstår lite än att få elever får 

den utamningen de behöver.  

 

Problem med kritisk diskursanalys  

I det angreppsättet som jag valt, Faircloughs tredimensionella modell för diskursanlys, finns 

det vissa oklarheter som skapar problem. Det största problemet är de oklarheter om 

konsekvenserna om skiljelinjen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Gränserna 

mellan diskursanlysen och analysen av den sociala praktiken görs inte tydliga. Svårigheterna 

kommer ur att Fairclough inte i någon högre grad markerar och definierar sitt kritiska 

angreppssätt i förhållande till andra teoretiska inriktningar. Det finns även ett praktiskt 

problem när man ska hantera dialektiken mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. I 

konkreta undersökningar visar sig problemet på det sättet att de bredare sociala praktikerna 
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skisseras som en bakgrund mot vilka de diskursiva praktikerna utspelar sig (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). I min undersökning kan detta problem visa sig om likvärdigheten, 

som den beskrivs i läroplaner, ses som den objektiva sociala verkligheten som den diskursiva 

praktiken, skolan, speglar i mer eller mindre grad. Det jag ska anlyserar är vilka 

föreställningar som begreppet likvärdighet ger uttryck för, alltså vilken innebörd läraren ger 

begreppet och inte om de uppfyller de mål som läroplanen syftar till. Hur likvärdighet 

formuleras i läroplanen ser jag som den bredare sociala praktik då alla lärare, oavsett var man 

arbetar i landet, ska förhålla sig till den och därmed sätter läroplanen ramar för diskursen.  

 

2.4 Diskurspsykologi 

Vid analysen kommer jag utgå från Faircloughs tre-dimensionella modell men kommer även 

ha inslag av diskurspsykologi. Eftersom att den kritiska-diskursanlysen och diskurspsykologin 

båda tar den konkreta sociala interaktionen i betraktande anser jag att de går att integrera och 

att de faktiskt kan komplettera varandra, då båda angreppssätten har sina styrkor respektive 

svagheter. Jag använder mig av delar ur Wetherell och Potters analysmodell, så som den 

beskrivs av Winther Jörgensen & Philips (2000).  

Till skillnad från den kritiska-diskursanalysen fäster diskurspsykologin ingen större vikt vid 

den lingvistiska uppbyggnaden. Den retoriska organiseringen har en mer framträdande roll. 

Den retoriska analysen ger inblick i hur människors konstruktioner av världen utformas för att 

bemöta alternativa versioner. Ett exempel är att människor genom retorik kan utforma sina 

uttalanden i en diskussion så att de ger intryck av att resultatet inte ligger i deras intresse 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). I likhet med kritisk diskursanalysen är man vid denna 

typ av analys intresserad av de ideologiska verkningarna av människors versioner. Liksom vid 

kritisk-diskursanalys betraktas ideologi som praktik och makt som diffus och diskursivt 

organiserad (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

Inom diskurspsykologin är kodning första steget för att bearbeta materialet, alltså intervjuerna 

i denna studie. Man identifierar teman och detta är ett sätt att kategorisera textfragment. Man 

identifierar inte bara teman som ingår i ens teoretiska ram utan man är öppen för andra teman. 

Under processens gång kan man komma att förkasta och formulera nya. För att komma igång 

med analysen söker man efter krispunkter, som är tecken på att något gått fel i interaktionen. 

Dessa krispunkter kan spegla konflikter mellan olika diskurser. Exempel på krispunkter är om 
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den intervjuade personen, deltagaren, försöker rädda situationen genom att ta tillbaka ett 

påstående, eller om det råder oflyt där deltagaren tvekar eller upprepar sig. Det kan också vara 

när det uppstår en tystnad eller en plötslig förändring i stilen. En annan teknik man kan 

använda vid analysen är att se på de pronomen som används, byte av pronomen från t.ex. 

”jag” till ”vi” kan betyda på en förskjutning från en subjektposition inom en diskurs till en 

subjektposition i en annan (Winther & Jörgensen, 2000).  

 

Kritik mot diskurspsykologin  

Wetherell och Potter intresserar sig inte för texternas lingvistiska uppbyggnad utan snarare 

deras innehåll, den retoriska. Detta menar Winther Jörgensen & Philips (2000) skapar 

problem då Wetherell och Potter identifierar särskilda tolkningsrepertoarer i intervjuer och 

argumentar för att dessa bidrar till att bevara en viss social ordning. Deras analys ger inte 

tillräckligt med belägg för existensen av dessa repertoarer och en lingvistisk analys hade 

kunnat frambringa sådana belägg (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Utifrån denna kritik 

vill jag belysa hur diskurspsykologin kan ses som ett komplement till kritisk-diskursanalys, då 

den senare kan ge tydligare belägg för hur man tolkar texterna. 

 

2.5 Urval och material 

Urvalet är en avgörande del av undersökningen. I en kvalitativ studie har det en stor betydelse 

då antalet undersökningsenheter är färre och därför måste väljas med mycket omsorg och inte 

vara ett slumpmässigt urval som är mer användbart i kvantitativa studier (Holme & Solvang, 

2006). När man väljer undersökningsenheter ska man välja strategiskt. Det kan t.ex. vara 

”extrema” fall och inte det genomsnittliga, för att på så sätt få en större variationsbredd på 

materialet. Urvalet görs inte utifrån en klart definierad teoretisk ståndpunkt utan utifrån den 

förförståelse, de för-teorier och de förutfattade meningar vi har då vi startar projektet (Holme 

& Solvang, 2006).  Jag bestämde mig för att intervjua två lärare som varit verksamma i över 

femton år, båda verksamma i samma kommun och skola. Anledningen till att jag valde lärare 

som varit verksamma en längre tid är för att studien som Skolverket (2012) gjort sträcker sig 

över en lång tid och jag anser att det är av stor betydelse att undersöka hur dessa lärare talar 

om likvärdighet. Detta utesluter inte att det är intressant att studera lärarstuderande eller 
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nyutexaminerade lärare också, men för att analysen ska hålla en hög kvalité har jag valt att ha 

ett få antal undersökningsenheter och valde de mer erfarna lärare. Enligt Winther Jörgensen & 

Philips (2000) kan flera intervjuer ibland bara ge mer arbete snarare än berika analysen. 

Många diskursanlyser fokuserar, enligt författarna, på en enda text, framförallt om man vill 

undersöka dess betydelse för ett socialt område. I en diskursanlys är man mer intresserad av 

språkbruket än individen själv och retoriska mönster kan bibehållas av bara några få 

människor (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

Diskurspsykologer använder oftast naturligt förekommande material istället för att ingå som 

en del av materialet, det kan t.ex. vara transkriptioner av vardagssamtal, medietexter osv. 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Förutom intervjuerna hade jag till en början tänkt att 

anlysera ett blogginlägg, skrivet av en verksam lärare, där begreppet likvärdighet diskuterades 

och där flera andra lärare kommenterat inlägget. Eftersom att bloggen och intervjuerna är helt 

olika empiriska material, såg jag vissa svårigheter med att sammanföra dessa. Jag insåg även, 

efter att jag lagt ner mycket tid och arbete på intervjuerna, att blogginlägget skulle ge mig 

merarbete, men att den inte skulle berika analysen. 

 

 

2.6 Intervjuerna och deltagarna 

Jag är lärarstudent vilket med stor del kommer påverka intervjuerna. Den som blir intervjuad 

är antagligen beredd på att jag är insatt i ämnet och att jag är påläst på Lgr 11, vilket sätter 

vissa ramar för vad som är möjligt att säga/inte säga, jag är en del av diskursen. Dessutom är 

lärarna medvetna om att det som sägs kommer studeras, anlyseras och senare användas i en 

uppsats, vilket också kan påverka vad lärarna säger och hur det säger det.  

Jag kommer använda mig av ostrukturerade intervjuer och kommer låta informanten styra 

intervjuriktningen. Anledningen är att informanten får möjlighet att prägla dagordningen och 

konstruera längre redogörelser, vilket gör att jag sedan kan analysera de diskursiva mönster 

som skapas när deltagaren använder vissa diskursiva resurser i samtalet (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000). Eftersom att jag ska analysera vad som sägs är det viktigt att jag spelar in 

samtalet för att jag sedan ska kunna transkribera (Holme & Solvang, 2006). Intervjuerna 

genomförde jag på lärarnas gemensamma skola, en F-9 skola i en mellanstor kommun i södra 

Sverige. Lärarna är en kvinna och en man som båda varit verksamma sedan mitten på 1990-
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talet. De har båda jobbat i högstadiet innan och båda har erfarenheter av att sätta betyg. Nu 

arbetar den ena i en årkurs 6 medan den andra är i en årkurs 2. De ingår inte i samma 

arbetslag förnärvarande då arbetslagen på skolan är indelade F-2, 3-4 och 5-6 osv. Lärarna har 

samma utbildning i grunden, de är båda utbildade 1-7 lärare i ämnena Sv./SO. Den ena läraren 

har även läst till Engelska och Idrott. En lärare är även förtroendevald i en lärarfacklig 

organisation i samma kommun.  

2.7 Genomförande  

Det handlar inte bara om att göra ett urval utan om att tolka. Eftersom att jag gör en 

lingvistisk diskursanlys, med inslag av diskurspsykologi, kommer jag att använda ett 

detaljerat system (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Den typ av diskursanlys jag använder 

mig av utgår från att språkanvändning och vårt sätt att uppfatta omvärlden är sammanvävda. 

Språkanvändningen uppfattas som uttryck för bara delvis reflekterade föreställningar som 

påverkar hur vi betraktar omvärlden och vad vi faktiskt kan uppfatta av den (Bergström & 

Boréus, 2005). Vid diskurspsykologin analyseras retoriken och talet ses som konstruktioner 

av världen som orienteras mot sociala handlingar (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

1. Jag valde att transkribera hela intervjuerna, totalt 70 minuter samtalstid vilket 

motsvarade 8-9 sidor/intervju.  

2. Jag delade in texten i teman genom att stryka över med olika färger på datorn, för att 

även kunna ändra under tidens gång. Jag hittade tillslut ungefär samma teman i båda 

intervjuerna. Detta moment gjorde jag för att strukturera upp analysen. 

3. Jag började med att anlysera texten där jag hittade krispunkter, därefter gick jag 

vidare med att analysera textens modalitet, transitivet samt användet av pronomen 

och liknelser. Varför jag valt just dessa verktyg för analysen och vilka funktioner de 

har beskrivs utförligare i avsnitten om kritisk diskursanlys och diskurspykologi.   

4.  Efter jag lärt känna texterna en del så var det lättare att hitta var texterna och hur 

texterna bygger på den egna respektive andra diskurser, alltså hur diskursen 

reproduceras eller förändras. Mer om detta i avsnittet om kritisk diskursanalys.  

5. När jag analyserat detta kunde jag fortsätta med att undersöka relationen mellan den 

diskursiva praktiken och den bredare sociala praktiken. Om det sker, och i så fall i 

vilken mån, en ideologisk förändring. Även detta kan du läsa utförligare om i kritisk 

diskursanalys.  
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2.8 Etiska ställningstaganden 

De som har deltagit i undersökningen har utlovats anonymitet och de har blivit informerade 

om undersökningen via mejl samt innan intervjun startade. De har frivilligt samtyckt till att 

delta i undersökningen. De har även informerats om att de blivit inspelade och godkänt detta. 

Efter transkriberingen, där jag tagit bort alla namn som kan härleda till deltagarna, har jag 

raderat ljudupptagningarna för att skydda personernas identitet (Holme & Solvang, 2006).  

 

2.9 Giltighet  

En kritisk diskursanalys, som är en typ av kritisk lingvistisk analys, inriktas med en 

utgångspunkt att visa på de olika perspektiven som olika språkliga framställningar ger uttryck 

för, men ställer inte dessa mot någon sannare verklighetsbild som det språkliga uttrycksättet 

kommit att förvränga. Analysen bygger på en relativistisk kunskapssyn och en sådan syn 

innefattar även frågor som handlar om hur världen är beskaffad (Bergström & Boréus, 2005). 

Ett validitetsproblem är om t.ex. val av meningsbyggnad verkligen kan användas för att lyfta 

fram dolda mönster i texten och i vilken utsträckning sådana mönster säger något om de 

föreställningar som bidrar till ett visst handlande (Bergström & Boréus, 2005). Ett sätt att 

undersöka om en diskursanlys är valid är att se på sammanhanget. Analytiska påståenden ska 

ge diskursen en form av sammanhang, och om det är element som inte passar in i den 

diskursanalytiska redogörelsen är det mindre sannolikt att andra kommer att acceptera 

analysen som färdig och trovärdig (Winther Jörgensen & Philips, 2000).   Ett annat sätt är att 

undersöka diskursanlysens fruktbarhet genom att studera analysramens förklaringskraft, 

inklusive dess förmåga att frambringa nya förklaringar (Winther Jörgensen & Philips, 2000).   

 

Att lägga fram analysen och slutsatser så att läsaren kan bedöma forskarens tolkningar är 

också en viktig del av valideringen. Rapporten bör innehålla representativa exempel från det 

empiriska materialet och detaljerade redogörselser för den tolkning som binder ihop 

analytiska påståenden och specifika utdrag (Winther Jörgensen & Philips, 20000).  
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3. Resultat och Analys 

”Modebegreppet för dagen är en likvärdig skola och alla vill ha det men sen är det slut på 

enigheten. Vi vet inte alls vad vi menar med ordet! En del ägnar sig åt något matematiskt 

logiskt snickeri om hur prov ska bli identiska och rättas på samma sätt. En del tar 

utgångspunkten i ett val av arbetssätt t.ex. inkludering medan andra fokuserar på att 

kompensera de svagaste. En del vill att alla elever ska ges samma grundkunskaper medan 

andra satsar på att alla ska få göra det de vill.” (Blogginlägg) 

Detta citat som jag hämtat från en blogg, skriven av en lärare, kan sammanfatta varför jag 

valde att skriva om detta ämne men också vad jag kom fram till i analysen. Likvärdighet är ett 

svårfångat begrepp, och jag vill återigen påminna om att det inte är min avsikt att undersöka 

om lärarnas syn på likvärdighet är rätt eller fel. Syftet är att analysera begreppet likvärdighet 

och ta reda på hur det används och skapas av två lärare i grundskolan. Detta för att belysa 

komplexiteten och vilka konsekvenser våra föreställningar om begrepp kan ha för vårt 

handlande.   

När lärarna talar om likvärdighet är det framförallt tre saker som lärarna ger stort utrymme åt. 

Likvärdighet är önskvärt/eftersträvansvärt. När lärarna talar om likvärdighet framställs det 

till stor del som omöjligt. Att kategorisera eleverna för att kunna kompensera de svaga 

eleverna är också något som står i fokus när lärarna talar om likvärdighet.  

 

 

3.1 Önskvärt och eftersträvansvärt  

Trots att begreppet inte beskrivs entydigt av lärarna så konstrueras begreppet som något 

önskvärt och eftersträvansvärt av båda lärarna. Det kommer framför allt till uttryck genom 

lärarnas frustation av avsaknaden av likvärdighet i svensk skola men också genom att lärarna 

pratar om likvärdighet som något gott och något man vill åt.  

Nedan följer delar ut samtalen som tar upp detta: 
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(Emma: Hur ser du på likvärdighet?) Läraren: ”Ja, hm. A men, det första som slår mig är väl 

att… att alla har rätt till en likvärdig skola om man säger att alla har rätt att… att behandlas 

lika och att få med sig, i den mån det går, lika mycket och lika bra och sådär.”  

Att den större diskursen sätter vissa ramar när läraren uttalar sig blir ganska tydligt i detta 

avsnitt ”att alla har rätt till en likvärdig skola” är som taget ur läroplanen (Skolverket, 2011a). 

Man kan säga att lärarens tal intertextuellt och interdiskursivt, till stor del i detta avsnitt 

bygger på den större sociala praktiken genom att läraren uttrycker sig på samma sätt som 

läroplanen beskriver likvärdig skola. Detta är ett tydligt exempel på när diskursen 

reproduceras och då tyder det inte på en ideologiskförändring.  

Vid analysen av textens modalitet, alltså i vilken grad läraren instämmer i satsen (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000), så använder läraren olika ord beroende på vad läraren refererar 

till. ”Alla har rätt…” säger läraren när den pratar om vad likvärdighet är, det ger uttryck för 

att läraren instämmer med det den säger genom att använda ordet har istället för t.ex. kanske 

har, borde ha osv. Att läraren sedan säger: ”i den mån det går”, visar på att läraren i en lägre 

grad instämmer med att det är möjligt. Läraren konstruerar alltså likvärdighet som något 

önskvärt som läraren, ”i den mån det går” ska sträva efter i sin undervisning.  

Att frustationen över avsaknaden av likvärdighet i svensk skola idag också visar på att 

likvärdighet är något önskvärt och eftersträvansvärt visas i följande avsnitt: 

(Ok, vi säger att det inte finns någon likvärdighet nu, men om man skulle prata utopiskt, för 

det kanske är som du sa innan, det kanske är omöjligt…) ”Det är inte utopi, för det har varit 

bättre…” (Hur skulle likvärdighet, hur skulle det uttryckas då om det var en likvärdig skola?) 

”Ja asså, som jag sa innan så vissa delar är helt omöjliga att göra, asså jag menar det finns en 

subjektivdel i bedömningen och såhär va… och det finns bra och dåliga lärare, det har det 

alltid funnits och det kommer det alltid att finnas…”  

Läraren och jag pratar här om avsaknaden av likvärdighet i den svenska skolan idag. Vid 

analysen av texten framgår det att likvärdighet är något önskvärt. När jag säger att det kanske 

är utopi så säger läraren att: ”Det är inte utopi, för det har varit bättre”. När läraren säger ”det 

har varit bättre” refererar den till en tid då skolan var mer likvärdig och definierar alltså den 

tiden som bättre och mer önskvärd. Vid en analys av transviteten, alltså hur objekt och subjekt 

förbinds (Winther Jörgensen & Philips, 2000) blir det tydligt att lärarna tillskrivs ett stort 

ansvar när det kommer likvärdigheten, då läraren pratar om ”bra och dåliga lärare”. Anlyserar 
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man satsen modalitet blir det tydligt att läraren instämmer väl i satsen genom att säga att ”det 

har det alltid funnits” och ”det kommer det alltid att finnas”, läraren uttrycker sig alltså på ett 

sätt som får det att framstå som en slags sanning. 

3.2  Likvärdighet, till stor del omöjligt 

När det kommer till likvärdig bedömning så konstrueras begreppet som något som är svårt att 

få till, det kräver goda kunskaper, noggrannhet men också samarbete. Likvärdigbedömning 

beskrivs som något som är omöjligt att få till av både lärarna, åtminstone på nationellt plan. 

Till en början lägger lärarna stor vikt vid den summativa bedömningen och likvärdigheten, 

problemen kretsar då kring mätfel och andra aspekter som kan påverka bedömningen. Lärarna 

talar även om likvärdig bedömning på ett annat sätt, då som en bedömning där elever ska få 

visa sina kunskaper på olika sätt och den formativa bedömningen.  

Nedan följer delar ur intervjuerna som belyser denna problematik.  

(Jag tänkte på det där du sa, det där med att sätta betyg när man inte var utbildad respektive 

när man är utbildad och att man känner till fler aspekter. När du säger att det var lättare 

innan man var utbildad, menar du att de var lättare för läraren då eller menar du att det 

gynnar eleverna mer?)”Nä det e framförallt mycket lättare för läraren, att det gynnar eleverna 

gör det ju självklart säkert inte. (Nä.) ”Därför att eh... betygen blir mindre likvärdiga och 

mindre rättvisa tror jag och att utbildning därför självklart ökar eh likvärdighetsdelen i 

betygssättningen.” (Så du menar att i och med att man blir utbildad lärare så blir man mer 

medveten om…) ”Definitivt!” (… dem aspekterna?) ”Och eh… förstår mer och inser mer och 

mer hur svårt det är att... eh… kunna bedöma. Vad är det jag har bedömt och … hur gick det 

till… eh de här frågorna jag ställer och de svaren jag fått mäter de det jag avser att mäta och 

så vidare... asså det finns så otroligt många parametrar som man kan reflektera över.” 

Läraren gör här tydligt att likvärdig bedömning är problematiskt. Detta blir tydligt när man 

analyserar textens modalitet, läraren säger att ”det finns så otroligt många parametrar man kan 

reflektera över.” Läraren använder ordet kan vilket ger uttryck för att det finns otroligt många 

fler aspekter än de som läraren faktiskt tar hänsyn till i sin bedömning av elevers kunskaper. 

Det kan också visa på en föreställning om att det finns fler paraometrar att ta hänsyn till än 

vad som faktiskt är möjligt.  

(Mm, vad är likvärdigbedömning då?) ”Asså, likvärdigbedömning kommer ju, asså, det 

kommer aldrig ske. Betyg måste man inse att det finns ett stort mått av subjektivetet, anser 
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jag.” (Mm) ”Det kommer aldrig och bli så att, eh… elever på olika skolor runt om i Sverige 

kommer att bli helt likvärdigt eh... bedömda och betygsatta. Men att man åtminstone ska 

komma fram ganska långt och att nå dit hän, eh… men framförallt tycker jag egentligen att 

det handlar om att elever i så stor uträckning som möjligt ska få olika sätt att visa sina 

kunskaper på…” 

När läraren pratar om likvärdig bedömning använder läraren dessa uttryck: ”det kommer 

aldrig ske…” och ”Det kommer aldrig och bli så…”. Likvärdig bedömning beskrivs som ett 

fenomen som av naturen aldrig kommer ske (Allwood & Erikson, 2010). Vid analysen av 

textens transitivetet, alltså hur objekt och subjekt förbinds eller inte förbinds med varandra, så 

framgår då det att det inte finns någon agent i meningen som kan stå tillsvars för att ”det 

aldrig kommer ske” och det framstår som att likvärdig bedömning är omöjligt, bara för att: det 

helt enkelt är så (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

Senare säger läraren att: ”man åtminstone ska komma fram ganska långt och att nå dit hän, ” 

sedan avbryter läraren meningen: ”eh…”, och fortsätter: ”men framförallt tycker jag 

egentligen att det handlar om att elever i så stor uträckning som möjligt ska få olika sätt att 

visa sina kunskaper på…” Modaliteten i denna sats visar på att läraren inte instämmer i det 

den sa innan utan tillskriver något annat som avgörande för likvärdigheten.  

I stycket ovan blir det också tydligt att lärarens tal intertextuellt och interdiskursivt bygger på 

skolverkets beskrivning av vad likvärdig bedömning är: ”Idag ska likvärdighet i bedömningen 

nås med hjälp av tydliga kunskapskrav, kunskapskriterier och sambedömning” (Skolverket, 

2011b). Detta är alltså vad läraren förväntas säga när den talar om bedömning, vilket läraren 

gör till en början. Läraren talar först om bedömningens aspekter, då reproduceras den 

diskursiva praktiken. När läraren säger att det ”men framförallt tycker jag egentligen att det 

handlar om…” så kan det tyda på att lärarens tal bygger på någon annan diskurs och det är 

inget som läraren förväntas säga när den talar om bedömning ur en likvärdighetssynpunkt. 

Läraren själv är också en tydlig agent i den satsen vilket skiljer från stycket innan då agenten 

uteblev.  

Likvärdig undervisning konstrueras med en gemensam utgångspunkt och en föreställning om 

att elever är olika och har olika förutsättningar och därför måste undervisningen anpassas 

utifrån det. Likvärdig undervisning framställs som något som är svårt att få till faktiskt svårare 

än likvärdig bedömning och även det omöjligt.  
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”Asså, likvärdig undervisning finns inte ens på kartan” (Nähä ok…) ”Nämen asså i dagens 

skola så e, om man har ett femårigt barn, om du har en femårig dotter som ska börja skolan 

om en månad så är du ju med i ett av ditt livs största lotterier.” 

I exemplet ovan liknar läraren likvärdighet i undervisning som något som saknas på kartan för 

att nå en likvärdig skola. Även lotteri är ett intressant ordval då det får det att låta som om 

elever i vissa fall kan vinna storvinsten medan de flesta inte vinner något alls.   

Nedan följer fler exempel på utdrag ur samtalen med lärarna där elevers olikheter blir 

utgångspunkten för en likvärdig undervisning.  

(Hur kan man tillgodose elevernas olika behov utan att likvärdigheten…) ”Hur tänker du på 

behov?!” (jag tänker på…) ”tänker du på kognitiva?!” (ja men alltså så det kan vara…) 

”sociologiska, sociala, funktionella?!” 

När frågan om elevers olika behov kommer på tal händer något i samtalet med den ena 

läraren, jag anser det är tal om en s.k. krispunkt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Detta 

var inget jag upptäckte under själva intervjun utan under transkriptionen. Läraren avbryter 

mig tre gånger under en och samma fråga, ändrar sitt tonfall och ställer motfrågor istället för 

att vänta in frågan och svara eller efter det en ställa motfråga. Läraren ger under denna 

sekvens uttryck för en stor frustation. Det går att utläsa att läraren reagerar på min 

formulering ”se olika elevers behov” då läraren reagerar på det genom att först fråga ”Hur 

tänker du på behov?!”. Läraren ger uttryck för att det finns många sorters behov och också 

genom att använda termer som kognitiva, sociologiska, sociala och funktionella blir det 

tydligt att läraren syftar till att det finns olika typer av problem och medtanke på ordvalet får 

det en väldigt laddad innebörd. Det blir också tydligt att lärarens tal intertextuellt och 

interdiskursivt bygger på texter från den medicinska diskursren (Winther Jörgensen & Philips, 

2000).  

Samtalet fortsätter… 

(Vissa elever kanske man måste lägga fokus på att de ska nå målet, t.ex. du kommer sätta 

betyg i årskurs sex, då ska man nå kunskapskravet E och för vissa har man det ju faktiskt så 

att de når det galant och de skulle behöva utmaning för att nå högre, för det är ju deras rätt 

till utveckling.) ”Där är ju resursfrågan så det skriker om det, det är ju dem som, idag är det ju 

så att eh… inga elever blir tillräckligt tillgodosedda.” (Och hur löser man som lärare…) 

”Varken som de svaga de mitt emellan eller de riktigt hög presterade barnen.”  
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När jag har formulerat för läraren vad jag menade med att ”se elevers olika behov” så reagerar 

läraren fortfarande genom att inte svara på min fråga utan istället svara: ”inga elever blir 

tillräckligt tillgodosedda”. När man studerar texten transitivetet blir det även här tydligt att 

läraren utelämnar läraren agenten och det låter som att det är ett fenomen som existerar av sig 

själv, utan att någon bär ansvaret. När jag försöker formulera mig tydligare genom att ställa 

frågan: ”Hur löser man som lärare… (det)” hinner jag först inte ställa klart frågan innan 

läraren utbrister ”Varken som de svaga de mitt emellan eller de riktigt högpresterade barnen”. 

Läraren forsätter alltså att ge utlopp för frustation. Läraren hör inte/undviker mina frågor. 

Samtalet fortsätter…  

(Hur gör man då som lärare, asså hur försöker man…) ”Nämen asså det bästa är att försöka 

hinna med så mycket så möjligt och så blir det ett slags halv misslyckande, att det blir halv 

bra för alla.” (Halv bra för alla?) ”Ja, om man man lyckas riktigt bra någon gång kanske det 

blir bra. Men helt så där super bra blir det aldrig. Nä det tror jag inte. Så som det ser ut nu!  

Att undervisningen ska anpassas till elevers olika behov och förutsättningar verkar som något 

läraren konsturerar som omöjligt och att det blir ”halv bra för alla” är det som är möjligt.  

Samtalet fortsätter… 

(Jag har hört att det är ganska vanligt att lärare kanske anpassar undervisningen efter dem 

som har de tuffast så att de ska klara av att nå målen och att de som är höpresterande…) 

”Nämen det kan man inte göra… då får man, det tycker inte jag, då måste man göra olika 

saker i sin undervisning som har möjlighet att tillgodose, då måste man differentiera den på 

olika sätt. Då måste man göra någon uppgift på lägre nivå och någon på nån annan så att, då 

får man liksom hitta eh. *suck*... man får hitta en anpassning som kan möta olika elevgrupper 

eller så får man helt individualisera den… det är ju väldigt svårt när man har stora 

elevgrupper.”  

Helt plötsligt ändrar sig läraren och säger emot sig själv, även detta är något man kan belysa 

som en s.k. krispunkt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Innan hade läraren sagt att det 

oftast blir ”halv bra för alla” något som jag skulle se som någon slags kompromiss i 

undervisningen där läraren upplever svårigheter att räcka till och därför tar någon slags 

medelväg. När jag ger exempel på att låg presterade elever får mer tid än de högpresterade så 

blir läraren väldigt tydlig med att ”det kan man inte göra”. Analyserar man modaliteten i den 

satsen så syftar här ordvalet här till en slags sanning (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 
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Läraren hör mitt påstående och vet, i egenskap av lärare, att så ”kan man inte göra”. Ordet 

”måste” används också, som om att det inte finns något alternativ. ”Man får hitta en 

anpassning som kan möta olika elevgrupper” säger läraren, och får det nu, rent retoriskt, att 

låta som en självklarhet trots att läraren i stycket innan gav uttryck för en frustation och 

menade att det bara kan bli ”halv bra för alla”. Här kan man se tydligt att det finns vissa ramar 

som sätter gränser för vad en lärare borde säga/göra.  

 

3.3 Svaga och högpresterade elever 

Lärarna har en gemensam utgångpunkt när de talar om likvärdighet och det är som jag skrev 

innan elevers olikheter, framförallt kategoriseras eleverna som svaga och starka.  

”Eh… det fanns mer resurser på individnivå, elever som hade särskilda behov, d.v.s. stora 

svårigheter fick det definitivt, lärare kunde ägna sig mer åt att planera sin undervisning och se 

till att, äh… a… dem som, alltså jag vet inte hur man ska uttrycka det, men dem som inte har 

särskilda behov då som kanske är högpresterande, mer tid att ägna åt dem.” 

Detta är ett kompensatoriskt sätt att se på undervisning. De elever som är ”normala” ska 

undervisas av läraren, och de som av någon anledning riskerar att inte nå målen eller är i 

behov av särskilt stöd ska få det kompensatoriskt på något annat sätt (Boman, 2002). Vid 

analysen av textens transitivetet blir det tydligt att läraren inte säger rakt ut vem som 

tillgodosåg elevers behov, agenten lämnas utanför. Det låter som att eleverna av naturen blev 

tillgodosedda: ”det fanns mer resurser på individnivå, elever som hade särskilda behov, d.v.s. 

stora svårigheter fick det definitivt” Det framgår att eleverna fick resurser, men i form av vad 

och av vem? Det framgår också att det inte var läraren som gjorde det då: ”läraren kunde ägna 

sig mer åt att planera sin undervisning…”  

Tystnaden och hur läraren tvekar blir också intressant, och kan bero på en s.k. krispunkt 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Läraren uttryckte sig väldigt snabbt och använde 

avancerade begrepp när det kom till elever med särskilda behov. När det handlar om 

högpresterande elever blir det helt plötsligt: ”… se till att, äh… a… dem som, alltså jag vet 

inte hur man ska uttrycka det…”. De högpresterade eleverna framstår som något som läraren 

inte känner sig bekväm att tala om i detta sammanhang. Det verkar alltså falla läraren mer 
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naturligt att prata om olika problem som kan ligga till grund för att en elev behöver stöd, i 

jämförelse med att säga att en elev är höpresterad.  

 

(Hur gör man som lärare, jag tänker du jobbar ju i de lägre åldrarna nu, då kan ju 

förutsättningarna se ganska olika ut. T.ex. när man börjar ettan och vissa har ganska bra 

färdigheter i att läsa och skriva medan andra kanske knappt har börjat skriva sitt namn och 

så. Hur försöker man gör då som lärare för att det ska bli en likvärdighet i undersvingen?) 

”Det tycker jag är jätte svårt, tyvärr, där tycker jag att barnen, många gånger tyvärr… eh får 

dåligt självförtroende.  För de tänker, oftast ser man ju vad alla andra kan och inte vad jag kan 

utan vad jag inte kan då.” 

Läraren uttrycker att de är svårt att möta elevers olika behov, men hur eleverna upplever det 

verkar läraren se som ett större problem, som påverkar likvärdigheten. Läraren säger: ”där 

tycker jag att barnen, många gånger tyvärr… eh får dåligt självförtroende” Vad läraren menar 

med likvärdig undervisning blir inte helt tydligt just här.  

Samtalet fortsätter… 

”Fastän jag försöker ha så likvärdig undervisning, att alla får den hjälp de behöver så tycker 

de inte de själva att dem är riktigt… men det tror jag är lite granna, det har jotats upp lite det 

här med läsning. Många börjar ju läsa väldigt tidigt, många fler börjar läsa väldigt tidigt men 

det har ju också, det finns ju dem som börjar läsa sent. Det blir så väldigt tydligt att du är sen. 

Fast jag menar, förr kunde inte så många läsa i ettan och det var ingen som hade tänkt så 

mycket på det utan oj nu läser vi. Och nu blir det såhär nästan… redan i förskoleklassen och 

kanske även på dagis börjar vissa läsa, på förskolan börjar vissa läsa. Å det är något man ska 

kunna när man börjar ettan. Vissa tror att man måste kunna det för att gå i ettan.” 

Läraren ger alltså uttryck för att det blir ett problem när vissa elever redan kan något, som de 

kanske inte borde kunna i ettan, och att det bidrar till att skapa en grupp för de som är svaga, 

som kanske egentligen befinner sig där en sjuåring borde ligga, enligt läraren då.  

Som framgår av materialet blir olikheterna hos eleverna väldigt mycket i fokus när lärarna 

talar om likvärdighet. Lärarna har ett behov av att kategorisera eleverna när de talar om 

likvärdig undervisning, både de svaga och de som inte nämns i samma utsträckning, de 

högpresterande.  
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Utan starka finns inga svaga elever. Detta är också typiskt enligt socialkonstruktionen 

(Allwood & Erikson, 2010). Stark kan inte existera utan sin motsats svag. Bra kan inte 

existera utan motsatsen dålig. Ljus kan inte existera utan mörk, osv. När många elever är 

starka i en grupp, blir också andra elever svaga i förhållande till de starka, sedan kommer det 

finnas en grupp som är ”normala”, d.v.s. placeras någonstans mittemellan. Oavsett hur 

gruppen ser ut kommer inte alla ha samma förutsättningar. Så fort en lärare säger att det finns 

en svag eller en stark elev i en klass måste läraren sätta det i jämförelse med resten av 

eleverna eller en föreställning om hur en sjuåring ”borde” vara.  

Samtalet om vad eleverna förväntas kunna när det börjar ettan blir intressant då vi tänker att 

den ”svaga” eleven kanske går i en grupp där det går väldigt många ”starka”. Hade eleven gått 

på en annan skola, i en annan klass hade den kanske upplevts som normal eller varför inte 

stark? Vad vi tillskriver eleverna, stark, svag, normal osv blir beroende av kontexten 

(Allwood & Erikson, 2010). Som läraren sa: ”Det blir så väldigt tydligt att du är sen. Fast jag 

menar, förr kunde inte så många läsa i ettan och det var ingen som hade tänkt så mycket på 

det utan oj nu läser vi.” Läraren utgår från att eleven kanske är en ”normal sjuråring”, i 

förhållande till hur det var förr, men att i den här klassen på den här skolan, just nu, är eleven 

svag i förhållande till många andra barn som börjar läsa redan på förskolan. I en annan klass 

och i en annan miljö hade eleven kunnat uppfattas som stark i förhållande till sina 

klasskamrater, om vi t.ex. tänker oss en klass där det går 20 elever varav 18 flytkingbarn som 

inte lärt sig det svenska språket ännu.  

 

3.4 Interdiskursivitet/intertextualitet  

I analysen har en av mina avsikter varit att undersöka vilka diskurser lärarnas tal bygger på 

samt hur texterna intertextuellt bygger på andra texter. Till viss del har jag integrerat det i 

ovanstående avsnitt men jag avsätter även ett eget avsnitt till den delen av analysen för att 

belysa det tydligare i vilken utsträckning lärarnas intertextuellt och interdiskursivt bygger på 

sin egen och andra diskurser.  

 

Lärare 1: ”eh, antalet omkring funktioner är mycket mindre, alltså kurator, läkare, alla dem 

där bitarna som alltid fanns, konflikter kunde hanteras av någon annan.  Eh, idag är det ju bara 

lärare som hanterar konflikter och olika sociala och emotionella problem.” 
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Lärare 2: ”Det jag kan tänka mig, som har stor skillnad, det är att… vår arbetsbelastning som 

är vid sidan av har ju ökat så dramatiskt så att eh… att hinna prata pedagogiska diskussioner 

med sina kollegor det hinns ju inte bara med och de är ju jätte viktiga.” 

Vid första anblick verkar det som att dessa lärare belyser ungefär samma sak. Det som är 

intressant, vilket kan visa att den ena läraren krockar med andra diskurser, är ett byte av 

pronomen, vilket kan betyda på en förskjutning från en subjektposition inom en diskurs till en 

subjektposition i en annan (Winther & Jörgensen, 2000). I mina samtal blev det tydligt att 

Lärare 1 pratade mycket mer om hur ”lärarna” har det, inte utifrån jag eller jag och mina 

kollegor (vi). ”Lärarna kunde ägna sig åt planering av undervisning…” ”idag är det ju bara 

lärare som hanterar konflikter…” Den andra använder i större uträckning ”jag…”, ”nu har 

vi…” ”vår...” osv. Om man hade läst delar av intervjun med Lärare 1, utan att veta att det var 

en lärare som uttalade sig, så hade man kunnat tro att det var någon annan, från en annan 

profession, som uttalar sig om lärarna, vilket blir intressant om man sätter det i kontexten att 

den läraren är fackligt förtroendevald och då pratar utifrån sin subjektposition som 

fackligföreträdare för lärarna.  

Lärarnas tal bygger också mycket på forskning om skola och även läroplaner:  

”Därför det är han som är deras lärare och det är hans som sätter betyg, det ju är sjätte klass 

nu, alltså det blir så ”high stakes”.” 

Att prov gör många elever nervösa skulle nog de flesta av oss lärare kunna hålla med om. 

Läraren använder däremot begrepp som definierar vad som händer för eleverna när de ska 

göra prov, det blir: ”high stakes”. Detta visar på hur lärarens tal intertextuellt, i hög grad, 

bygger på forskning om bedömning.  

”Nej, det gäller framför allt bedömningsdelen, men jag tror också att, eh, jag tror också att det 

är väl liksom … *suck* eh, liksom, även om det finns bra, eh det finns mycket bra 

ämnesprov, asså nationella prov, eh för det underlättar för den likvärdiga bedömningen. 

Nackdelen är att, och det visar ju forskning från länder där man har infört mycket prov, från 

England, Tyskland t.ex. att lärare givetvis inte är dumma utan att lärare tenderar att rikta ut 

undervisingen mot vad som efterfrågas på proven.” 

Lärarna hänvisar till forskning kring bedömning under fler gånger i samtalet. Under 

ovanstående avsnitt använder läraren en modalitet som uttrycker det som om det vore en 

sanning och läraren generaliserar även genom att säga att ”Nackdelen är att, och det visar ju 
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forskning (…) att lärare givetvis inte är dumma utan att lärare tenderar att rikta ut 

undervisningen mot vad som efterfrågas på proven”. Återigen kan stycket framstå som att det 

är en forskare på området som precis uttryckt sig om vad lärare gör och inte att läraren 

identifierar sig som en av de lärarna som det pratas om detta sammahang. Läraren verkar ha 

uppfattningen om att nationellaprov är bra för att de stödjer den likvärdiga bedömningen, 

ändå får läraren det att låta som att lärare tenderar att rikta undervisningen mot vad som 

efterfrågas på proven. ”Lärarna” är en tydlig agent i detta sammanhang. Att läraren hänvisar 

till forskning i detta sammanhang, istället för att säga att ”jag uppfattar det som att lärare 

tenderar att…” gör att läraren reproducerar diskursordningen genom att tala om lärarna utifrån 

aktuell forskning. 

Lärarnas tal bygger också intertextuellt på varandra och båda ger uttryck för att likvärdighet 

är omöjligt att få till både vad gäller bedömning och undervisning. Detta är något som man 

kan dra slutsatsen kan komma från den enskilda skolan som en diskursiv praktik och inte den 

större sociala praktiken, då forskning kring likvärdighet undersöker vilka aspekter som 

påverkar likvärdigheten och menar på att den är dålig nu men att det finns sätt att nå en 

likvärdig skola medan lärarna pratar om att det är omöjligt. 

 

3.5 Relationen till den sociala praktiken 

Likvärdighet i skolan kan ses utifrån tre aspekter, lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på 

utbildningen och den ska vara kompenserande (Skolverket, 2012).  

 

Lärarna i min studie pratar mycket om elevers olikheter och hur man kan tillgodose dessa på 

ett likvärdigt sätt, där kan man säga att aspekten kompenserande kommer in i bilden. D.v.s. att 

de som behöver hjälp ska få det, antingen genom specialpedagog eller av läraren i 

klassrummet, beroende på situation, elev osv. Ett stort fokus läggs på hur lärarna ser 

utmaningarna i att möta elever i behov av särskilt stöd medan elever som är högpresterade 

hamnar lite i skymundan. Den ena läraren ger uttryck för att det är ”fult” att prata om de 

höpresterade eleverna. En likvärdig utbildning enligt läroplanen innebär följande:  

 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och 
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behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. Skolverket, 2011a s. 8)” 

Som det framgår uttrycks det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen. Samtidigt står det också att: ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov”. I detta stycke framgår det också att elever har olika behov, 

ett behov skulle kunna vara utveckling. Det blir tydligt att lärarna försöker förhålla sig till 

detta och det kan tyckas att de upplever detta som en slags motsättning. De är fullt medvetna 

om att alla har rätt till utveckling men också att de har ett särskilt ansvar när det kommer till 

elever som riskerar att inte nå målen. Att det läggs ett större fokus på de svagare eleverna och 

att det nästan är ”fult” att prata om de högpresterande blir inte så konstigt om man tänker på 

vilka ramar den sociala praktiken sätter.  

 

Sedan kommer vi till kvalité på utbildnigen. Lärarna i detta fall pratar mycket i fall 

utbildningen ska individualiseras helt eller om alla ska få lära sig samma saker och sedan 

stöttning därifrån, detta kan verka som en ickefråga utifrån aspekten kvalité men det blir 

tydligt att lärare upplever att kvalitén blir sämre därför att de inte har tiden till just detta. 

Lärarna har en föreställning om att skapa kvalité tar tid och att avsaknaden av tid bidrar till 

sämre kvalitét, oavsett om det handlar om planering av undervisning eller bedömningen. ”Där 

är ju resursfrågan så det bara skriker om det…” Läraren säger att resurser är en förutsättning 

för att skapa likvärdighet.   

 

Tillgång kan också kopplas till frågan om resurser d.v.s. tillgång eller snarare avsaknaden av 

resurser. Tillgång till modern teknik, skolbibliotek, skolämnet idrott eller utbildade lärare 

nämns inte. Däremot uttrycks det att likvärdighet aldrig kommer finnas på ett personligt plan: 

”… för det kommer alltid finnas dåliga lärare och det har alltid funnits.”. Här refererade 

läraren även till utbildade lärare och inte till avsaknaden av utbildade lärare. Däremot 

tillgången på goda kollegor, gott samarbete framställs som något som kan öka likvärdigheten. 

”det handlar om att man förmår att skapa en relation på nått sätt. Där har vi olika lätt med 

olika individer tror jag. Så om man tillsammans med flera som arbetar med eleverna så, så 

tror jag det ökar likvärdigheten för eleverna.” Likvärdighet är, återigen, svårt men att det 

kanske går med samarbete. Även här blir elevernas olikheter i fokus då de är olika och vi 

lärare likaså, därför skulle vi alltså ha olika lätt att skapa relationer till olika elever. Utifrån en 

sådan syn på likvärdighet konstrueras begreppet som något som är omöjligt att tillgodose när 
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det gäller alla elever. Detta är inte lika uttalat om ”det kommer aldrig ske” men jag gör 

tolkningen att lärare helt enkelt inte förmår skapa relationer med alla elever och när det 

beskrivs som en förutsättning så kan utbildningen av den anledningen inte bli likvärdig.   

4. Avslutande diskussion 

I följande avslutande diskussion kommer jag att återknyta det som presenterades i föregående 

kapitel, nämligen resultat och analys, och koppla det tydligare till frågeställningen samt 

utveckla resonemanget om didaktiska implikationer och vidare forskning.   

Uppsatsens syfte var att analysera begreppet likvärdighet och ta reda på hur det används och 

skapas av två lärare i grundskolan. Jag var intresserad av vilka socialt förankrade 

föreställningar som ligger till grund för den syn på likvärdighet som lärarna ger uttryck för. 

Studiens objekt var alltså det som sas och på vilket sätt det gav uttryck för likvärdighet, och 

inte om lärare uppfyller de mål som begreppet syftar till i läroplanen. 

Först går det att konstatera att likvärdighet inte är ett entydigt begrepp, det var även den 

utgångspunkten jag hade för studien, och utifrån det valde jag socialkonstruktionismen som 

teoretisk utgångpunkt. I en diskursanlys är man intresserad av språkbruket snarare än 

individen och retoriska mönster kan bibehållas av bara några få människor (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). I denna studie har jag valt att belysa just dessa retoriska mönster 

som det betydelsefulla för hur lärarna konstruerar begreppet likvärdighet. Jag fann tre mönster 

som jag valde att strukturera upp min uppsats kring. Sammafattnings vis går att det att säga att 

lärarna konstruerar likvärdighet som något önskvärt/eftersträvansvärt och omöjligt. Ett 

annat tydligt mönster är också lärarnas behov av kategoriseringen av elever och att detta blir 

utgångspunkten för deras syn på likvärdighet.    

Likvärdig bedömning beskrivs som svårt av båda lärarna. Att sätta ett betyg på ett prov, 

summativ bedömning, framställs som mindre problematiskt även fast det inte är helt lätt det 

heller. Att ta hänsyn till olika aspekter vid bedömningen och inte göra subjektiva val är något 

som lärarna tar upp som svårt. Lärarna är också överens om att likvärdig bedömning aldrig 

kommer ske på ett nationellt plan.  

Likvärdig undervisning konstrueras som svårare än bedömning, ”det finns inte ens på kartan” 

och ”ditt livs största lotteri” är några av de saker som lärarna ger uttryck för när de pratar om 

likvärdig undervisning. Elevers olikheter är utgångspunkten för båda lärarna när de talar om 

likvärdig undervisning. Det handlar om att kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs 
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förutsättningar och behov, här blir det tydligt att lärarna tycker att det är önskvärt. Likvärdig 

undervisning beskrivs som något som tar tid och kräver resurser och inte bara pedagogiska 

kunskaper om metoder. Utifrån den aspekten framstår likvärdig undervisning som omöjligt, 

åtminstone utifrån de förutsättningarna som lärarna säger att de har.  

Ett sista mönster, som också kan kopplas till elevers olikheter är kategoriseringsaspekten som 

båda lärarna lägger i begreppet likvärdighet. Likvärdiget beskrivs som något som framförallt 

handlar om att tillgodose de svaga eleverna och att som lärare kunna kompensera elevers 

tillkortakommanden. Det är framförallt svaga elever som blir utgångspunkten när lärarna talar 

om den aspekten av likvärdighet vilket kan förklaras med att lärarna kopplar kompensatoriskt 

som något som svaga elever behöver för att nå dit ”normala” barn befinner sig.  

Något som är anmärkningsvärt för min studie är att lärarna faktiskt tillåter sig att uttrycka sin 

frustation och sin misstro till likvärdighet som en slags sanning. Detta tyder på en förändring i 

diskursen (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Trots att lärarna refererar till forskning inom 

skolvärlden så hävdar också båda lärarna att likvärdighet är omöjligt, vilket beskrivs som en 

sanning i den större sociala diskursen. Även om likvärdighet beskrivs som önskvärt och 

eftersträvansvärt, vilket stämmer med vad lärarna förväntas säga, så ger lärarna också uttryck 

för att det är svårt och ja, faktiskt omöjligt.  

Att lärarna tillhör en större diskursiv praktik blir tydligt när lärarna refererar till forskning och 

läroplaner, då bibehålls diskursordningen. Däremot när lärarna talar om att likvärdig 

bedömning ”aldrig kommer att ske” eller att likvärdig undervisning ”inte finns på kartan” så 

går lärarna emot den större sociala praktiken, i detta fall läroplanerna och skollagarna som 

sätter ramarna för diskursen och detta kan tyda på en ideologisk förändring i diskursen 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

 

4.1 Didaktiska implikationer  

Att begreppet likvärdighet inte är entydigt skapar en del didaktiska implikationer. När lärarna 

talar om likvärdig bedömning refererar lärarna i större utsträckning till forskning om 

bedömning och skolverkets kommentersmaterial. Trots detta är lärarna framförallt överens om 

en sak och det är att likvärdig bedömning aldrig kommer att ske, åtminstone inte på 

nationellnivå. Begreppet konstrueras som ett fenomen som av naturen aldrig kommer ske, 
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lärarens roll enligt denna föreställning är alltså inte avgörande för likvärdigheten, då något 

sådant inte hade kunnat uppnås av någon annan heller. Att lärarna har en gemensam 

föreställning om detta visar starkt på att det inte bara är den större sociala praktiken som har 

satt ramar för vilka föreställningar som ligger till grund för lärarnas syn på likvärdighet. Att 

skolan som diskursiv praktik går emot den sociala praktiken visar på en ideologisk förändring, 

och kan alltså visa på att detta är ett förhållningssätt gentemot likvärdighet som skapats och 

upprättshålls av lärarna. 

Klapp Lekholm (2010) och Ridderlind (2010) menar att med det målrelaterade system vi har 

idag är det en förutsättning att lärarna har ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

bedömning för att den ska kunna bli likvärdig. Min studie visar på att det finns ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot bedömning, och det är att det är omöjligt. Med ett sådant 

förhållningssätt blir knappast bedömningar mer likvärdiga. Det är mycket troligt att det inte är 

detta förhållningsätt som författarna menar, utan snarare att lärarna har en gemensam syn på 

vad likvärdig bedömning är och hur man ska arbeta för att nå en sådan, och min studie visar 

tydligt på att lärarna inte är överens på det planet.  

När lärarna talar om likvärdig undervisning refererar de inte till forskning inom detta område 

men i stor utsträckning till läroplanen. Lärarna har en gemensam föreställning om att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar, och fenomenet 

beskrivs som något önskvärt och eftersträvansvärt. Förutom det så beskrivs även likvärdig 

undervisningen som något omöjligt, och även här blir det tydligt att det finns socialt 

förankrade föreställningar om likvärdighet i undervisningen hos lärarna som går emot den 

större sociala praktiken. Att lärarna förväntas tala om likvärdighet på ett sett blir tydligt när de 

säger emot sig själva, efter att de talat om likvärdig undervisning på ett sätt och sedan svarar 

annorlunda när jag ställer frågor som berör samma sak som de precis talat om. Att det blir 

”halv bra för alla” är inte samma sak som att ”då får man hitta en anpassning för att möta 

olika elevgrupper eller individualisera helt”.  

När lärarna talar om att anpassa undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar och 

behov blir det också tydligt att lärarna har ett behov av att kategorisera elever som svaga och 

starka. I det målrelaterade systemet vi har idag ska elever inte jämföras med varandra, medan 

det i det relativa betygsystemet var en förutsättning för att nå likvärdighet. Att lärarna har ett 

behov av att kategorisera elever som svaga och starka säger mycket om lärarnas förväntningar 

på eleverna och det blir väldigt kontextbundet. Olle har sina egenskaper, oberoende av någon 
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annan, men om Olle går i en klass där det finns många elever som är betydligt starkare 

kommer Olle kunna ses som en svag elev i förhållande till gruppen, lärarens förväntningar 

riskerar då att blir lägre än om Olle hade gått i en klass där han var starkare i förhållande till 

sina klasskamrater. Lärarna har till uppgift att tolka läroplaner och kursplaner och anpassa 

undervisningen utifrån det. Har läraren en föreställning om att Olle är stark och Lisa är svag 

finns det en risk att läraren förväntar sig vissa resultat av respektive elev och de kan få 

långtgående konsekvenser för båda eleverna. En elev som ses som stark kan missa att få den 

hjälp den behöver för att läraren föreställer sig att den redan kan eller inte kommer få 

svårigheter med att lära sig det senare. Medan en elev som kategoriserats som svag kan få 

långtgående konsekvenser ur den meningen att förväntningarna inte är särskilt höga och 

därför kommer eleven aldrig kunna prestera högre än att nå målet. Jag menar inte att lärarna i 

min studie gör detta, då det inte är något jag undersökt, utan jag utgår från vilka risker som 

finns med att kategorisera elever. Lärarens förväntningar på elever var en av möjliga orsaker 

till bristande likvärdighet enligt Skolverkets rapport (2012). Även Persson (2004) gjorde en 

analys av åtgärdprogrammen och även det resultatet visade på denna risk. Författaren menade 

att kategoriseringen kan påverka hur eleven i fortsättningen kommer identifiera sig själv, 

slutsatsen blev att den typen av dokumentation, alltså åtgärdsprogram, kan ifrågasättas ifrån 

en likvärdighets och rättssäkerhetsaspekt.  

 

4.2 Vidare forskning 

De slutsatser man kan dra utifrån min studie är att det finns stora skillnader i vad som menas 

med likvärdighet, dock med gemensamma föreställningar om att det är eftersträvansvärt och 

omöjligt. Skolverkets rapport (2012) om den bristande likvärdigheten i svensk skola är en 

kvantitativ studie, gjord över flera års tid, som mäter olika faktorers påverkan på 

likvärdigheten. I min studie blir det intressant att observera att lärarnas föreställningar skulle 

kunna vara en annan faktor som påverkar likvärdigheten, därför skulle fortsatta analyser av 

hur lärare ser på begreppet och hur man skulle kunna få ett gemensamt förhållningssätt kring 

begreppet behövas. Då behöver vi först och främst prata om vilka föreställningar som är 

önskvärda och eftersträvansvärda då dessa, enligt socialkonstruktionismen, inte existerar av 

sig själva. Vidare hade man behövt göra en analys av hur implementeringen av den specifika 

delen av läroplanen fungerar och vilka faktorer som saknas och vilka förutsättningar som 

finns för en lyckad implementering av likvärdighet i svensk skola idag.  
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