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Sammanfattning 

Ambitionen med denna uppsats är att bidra med ett inlägg i en aktuell debatt om likvärdighet i 

det svenska utbildningsväsendet. Syftet med undersökningen är att analysera måluppfyllelse i 

relation till likvärdighet. För att uppnå syftet relateras måluppfyllelse och likvärdighet även till 

en kunskapsdiskussion. Utifrån en begreppsanalys av likvärdighet och kunskap baserad på både 

forskning och utbildningspolitiska publikationer genomförs sedan en andra analys av elevers 

kunskapsspridning. Denna andra analys baserades på de resultat och begreppsdefinitioner som 

etableras i begreppsanalysen, men även på betygsstatistik som utgör materialet för 

undersökningen av kunskapsspridningen.  

 

Resultatet från begreppsanalysen blev en mer komplex insikt i förhållandet mellan begreppen 

likvärdighet, måluppfyllelse och kunskap. Ett resultat av begreppsanalysen var insikten att 

likvärdighet i vår undersökning borde tolkas som jämlikhet i resultat. Det konstateras även att det 

finns fyra olika kunskapsformer som är bundna till olika betygsteg och att alla dessa 

kunskapsformer samverkar först på väl godkändnivån. För att likvärdighet skall vara uppnådd 

skall alla elever uppnå minst väl godkänt. Resultatet av andra analysen är att det finns ett stort 

likvärdighetsproblem som inte handlar om måluppfyllelse i meningen att nå godkändnivån. Det 

konstateras att även om alla elever uppnår godkänt finns det fortfarande ett likvärdighetsproblem 

eftersom de olika kunskapsstegen innehåller olika kunskapsformer.
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1. Inledning 
 

Likvärdighet är ett begrepp som har använts i skoldebatten i olika former sedan 1970-talets 

senare del (Englund & Quennerstedt 2008). Som citatet från ett pressmeddelande från 

Skolinspektionen (2010) visar är debatten om likvärdigheten fortfarande aktuell. De skriver att 

… “Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem”… de menar vidare att  

 

många elever får inte den utbildning som de har rätt till. Orsakerna är flera, till exempel lektioner som inte 

utgår från de läroplaner som regeringen fastställt, undervisning som inte anpassas till varje elevs 

förutsättningar och lärare som saknar utbildning i de ämnen de undervisar i. Det konstaterar 

Skolinspektionen i sin första sammanfattande rapport till regeringen om brister i skolan (Skolinspektionen 

2010, s 1). 

 

Utifrån citatet från Skolinspektionen ovan går det även att utläsa likvärdighetsbegreppets enorma 

bredd i de områden det relateras till inom skoldebatten. De områden som i citatet kopplas till 

likvärdighetsbegreppet är dock bara en bråkdel av alla de områden och begrepp som kan kopplas 

till likvärdigheten. Likvärdighetens tolkningsbredd är så stor på grund av att begreppet fungerar 

som ett begreppsparaply, samtidigt som många olika aktörer, politiska såväl som sociala, vill 

använda begreppet för sina egna syften. Likvärdighetsbegreppet är idag tillämpbart inom flera 

olika områden och på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Likvärdighet kan bland annat 

undersökas i relation till olika kunskapsformer, vilket vi gör i vår undersökning. Vi granskar 

likvärdigheten i svensk grundskola utifrån en analys av olika betygsteg och deras inneboende 

kunskapsformer, och utifrån granskningen föra en diskussion om eventuella konsekvenser av 

resultatet. 

2. Problemformulering 
De utbildningspolitiska ambitionerna, som går att utläsa i läroplanerna, är att alla elever skall 

erbjudas en likvärdig skola och utbildning. Utifrån egna erfarenheter av skolpraktiken anser vi att 

det är uppenbart att elever presterar olika. I skolan varierar elevernas resultat och betyg. 

Variationer finns såväl mellan enskilda elever som mellan skolklasser och kön m.m. Det är bland 
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annat mot dessa variationer i måluppfyllelse som löftet om den likvärdiga skolan kontrasteras, 

vilket väcker frågan om vad den eftersträvansvärda likvärdigheten innebär i termer av elevers 

kunskaper. 

När den frågan ställs brukar utredningar fokusera på hur stor andel av eleverna som når 

kriterierna för godkänt. Svagheten med en sådan fokusering är att den inte särskiljer de olika 

betygstegen, i frågan om vilka kriterier som uppnås. Alltså vilka sorters kunskaper som är 

bundna till olika betygsteg. Av intresse vore att koppla olika kunskaper som är bundna till olika 

betygsteg och undersöka vad eventuella skillnader betyder utifrån ett likvärdighetsperspektiv. 

2.1. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i problemformuleringen framträder syftet att utifrån en begreppsanalys av 

likvärdighet och kunskap samt Skolverkets betygsstatistik nyansera bilden av likvärdighet i 

relation till måluppfyllelse. Syftet kommer att uppnås med hjälp av två frågor:  

1. Vad innebär variationen mellan olika grader av måluppfyllelse i förhållande till vilka 

olika former av kunskap som eleverna har uppnått? 

2. Vad innebär en eventuell kunskapsvariation för likvärdighet mellan olika skolor och 

elevårgångar? 

3. Metod 
Undersökningen består av två analysdelar varav den första behandlar en kvalitativ 

begreppsanalys av likvärdighet och kunskap. I analysdel två granskas ämnesresultaten från fem 

olika skolor i en och samma kommun för att skapa en uppfattning om hur många elever som når 

upp till de olika målen i betygstegen. Genom att konstatera hur många elever som når upp till de 

olika nivåerna framgår det även hur kunskaper, representerade av de enligt SOU 1992:94 

utformade fyra kunskapsformerna (fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet), är fördelad 

inom elevgruppen. Till dessa betygsvariationer relateras slutligen likvärdighetsbegreppet. 

3.1. Material  

Materialet som ligger till grund för den första analysdelen, dvs. begreppsanalysen, baseras på 

svensk pedagogisk forskning och svenska utbildningspolitiska publikationer. Materialet som 

undersöks i den andra analysdelen består av ämnesresultat från de olika skolorna. Detta material 



 

3 

 

har hämtats från Skolverkets databas SIRIS och är en källa som närmast kan beskrivas som 

deskriptiv eftersom det är offentlig statistik (Repstad 2007).  

Statistiken har sammanställts av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Skolverket. 

Uppgiftslämnare är dels kommun och dels skolstyrelsen för fristående skolor. Underlaget för 

statistiken skickas in av de enskilda skolorna (Skolverket 2009b). Skolverkets intention med 

materialet är att ge underlag för analyser av skol- och elevresultat för att skolverksamheten skall 

kunna förbättras kontinuerligt (Skolverket 2010). Som grund för sammanställningen av 

statistiken använder Skolverket analysverktyget SALSA.
1
 Materialet har även begränsat 

undersökningsperioden till åren 2000-2009 eftersom det inte finns något tidigare eller senare 

material i databasen. Startåret 2000 blir även lämpligt eftersom de nuvarande kursplanerna blev 

gällande det året.  

 

Vissa skolor delar upp samhällskunskap, historia, religion och geografi i block såsom SO 

(samhällsorienterande ämnen). Detta medför att vissa betyg som i undersökningens figurer anges 

som betyg i historia är baserade på ett sammanlagt blockbetyg för SO-ämnena. Detta 

sammanslagna betyg anser vi dock inte utgöra något problem för undersökningen eftersom ett 

väl godkänt i SO automatiskt blir ett väl godkänt i historia.  

 

3.1.1. Statistiska avvägningar  

Vissa avvägningar har gjorts i det statistiska materialet. Resultat för elevgrupper som består av 

färre elever än 10 redovisas ej i siffror utan endast att elevgruppen bestod av färre än tio elever. 

Dessa data har därför inte tagits med i undersökningens diagram.   

 

3.2. Urval 

Urvalet av de fem skolorna baseras på kriteriet att de skall ha haft minst hundra avgångselever 

från årskurs nio varje år under undersökningsperioden. Detta för att öka undersökningens 

validitet då avgångsklasser med färre elever skulle få procentsatserna att ge en skev bild vid 

jämförelser med andra skolor, mellan eleverna och olika årgångar. Vissa inskränkningar i detta 

krav har gjorts för att dessa fem skolor skulle möta kriterierna och kunna medtagas i 

                                                 
1
 För vidare information om SALSA se: Skolverket (2000)  http://salsa.artisan.se/Anvandarstod-SALSA.pdf  

http://salsa.artisan.se/Anvandarstod-SALSA.pdf
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undersökningen. Skola V har till exempel färre elever än 100 avgångselever flera år. Även skola 

G och skola E har vid ett respektive två år haft färre avgångselever än 100. Urvalskriteriet att 

skolorna skall ha så nära hundra elever som möjligt eller fler tillsammans med kriteriet att det 

måste finnas ämnesresultat från skolorna från och med år 2000 och framåt skapar ett bortfall av 

en majoritet av grundskolorna i den utvalda kommunen, däribland alla friskolor. De ämnen som 

kommer att studeras är engelska och historia/SO. Valet av dessa ämnen baseras dels på att vi 

båda ska undervisa i dessa ämnen och dels att ämnet engelska är ett av de tre ämnen som har 

nationellt prov, vilket gör undersökningen av det ännu mer intressant. 

 

3.3. Analysverktyg 

Pål Repstad (2007) beskriver analysen av källmaterialet som en process som strukturerar 

materialet så att det blir tydligare att tolka i relation till undersökningens syfte och frågeställning. 

Först och främst bearbetar vi statistiken. Statistiken ställs upp i diagram så att 

betygsvariationerna för de enskilda skolorna över undersökningsperioden tydligare framkommer. 

Diagrammen är utformade så att de visar procentuellt hur många elever som nått de olika 

betygstegen för varje år över en 9-årsperiod. Procentantal för hur många elever som inte nått 

målen redovisas i diagrammen för att visa alla procentenheter. För att underlätta tolkningen av 

ämnesresultaten från SIRIS analyseras det bearbetade materialet med ett analysverktyg: de fyra 

kunskapsformerna. Dessa kunskapsformer relateras till olika betygsteg och mål. Betygsteget 

Godkänt relateras till kunskapsformen fakta eftersom skol och utbildningsforskning forskning 

visar att godkändnivån domineras starkt av faktakunskaper. På samma vis och av samma orsak 

kopplas färdighet, förståelse och förtrogenhet samman med betygstegen väl godkänt och mycket 

väl godkänt . Denna sammankoppling mellan betygstegen och kunskapsformerna gör det möjligt 

att uttala sig om vilka kunskaper eleverna i undersökningen har tillgodogjort sig. 

Elever på godkänd/faktanivån anses ha kunskaper som kan beskrivas som ”veta att”. Elever på 

väl godkänd och mycket väl godkändnivå anses ha kunskaper som kan beskrivas som förståelse, 

tolkningsförmåga och möjlighet att kunna förklara både förståelsen och tolkningen, ”veta vad”. 

Elever på denna nivå förväntas även ha färdighetskunskaper, kunskap om hur något ska 

genomföras och utövas, ”att veta hur”. Även förtrogenhetskunskaper betraktas på denna nivå 

som ett erfarenhetsbaserat gott omdöme (intuition) ”att veta vad” (Carlgren 2009). 
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De olika kunskapsformerna som uppnås inom olika betygsteg relateras till ett 

likvärdighetsperspektiv. För att tydliggöra kopplingen mellan analysdel två och 

likvärdighetsbegreppet relateras resultatet av analysdel två till likvärdighet i form av jämlikhet i 

resultat.  

Jämlikhet i resultat innebär att resultatspridningen skall vara så låg som möjligt och att det inte 

skall finnas markanta resultatskillnader mellan olika grupper (Francia 1999). För denna andra 

analysdel skall det alltså vara så små kunskapsskillnader mellan eleverna som möjligt. Eftersom 

godkändnivån domineras av faktakunskaper och de fyra kunskapsformerna (fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet) i unison först när eleverna nått väl godkändnivån så kommer den 

nivån att vara gränsen för likvärdigheten i andra analysdelen. För att likvärdigheten ska uppnås 

mellan eleverna i fråga om deras tillgodogjorda kunskaper så skall alla elever minst uppnått väl 

godkänt.  

När skolor och årgångar vidare jämförs utgår jämförelsen återigen från jämlikhet i resultat som 

dekreterar att resultatspridningen skall vara så låg som möjligt. Det innebär att om en skola har 

en andel på 40 procent elever som enbart uppnår faktakunskaper och en andel på 60 procent 

elever som når samtliga kunskapsformer så ska skola två också ha en elevandel på 40 procent 

som uppnår endast faktakunskaper och sedan en andel på 60 procent elever som uppnår samtliga 

kunskapsformer. På så vis har vi så liten resultatspridning mellan skolorna som möjligt. Samma 

exempel gäller för jämförelser mellan elevårgångar. Denna tolkning av likvärdighet är enbart 

gällande för att tydligare kunna jämföra och uppmärksamma skillnader mellan skolor och 

årgångar och utgör inte någon ideal likvärdighetstanke eftersom denna tolkning skulle kunna 

förväxlas med likriktighet, konformitet och det tidigare relativa betygsystemets 

normalfördelningskurva, vilket inte är avsikten i denna undersökning.   

3.4. Kvalitativ undersökning med kvantitativt inslag  

Undersökningen är utifrån syftet, att göra ett inlägg i en vetenskaplig debatt genom att nyansera 

likvärdighet i relation till måluppfyllelse, kvalitativt. Syftet kan uppnås genom en diskussion 

vilket blir kvalitativt om vi utgår från Annika Eliassons (2006) tanke om att kvalitativa metoder 

redovisar resultatet med ord. Första forskningsfrågan blir således kvalitativ eftersom den inte kan 

redovisas i siffror. Andra forskningsfrågan kan dock anses som kvantitativ eftersom den delvis 

besvaras med siffror och procentsatser, alltså hur många elever som uppnår de olika 
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kunskapsformerna. Samtidigt är de två forskningsfrågorna underordnade syftet vilket gör dem 

båda kvalitativa i det avseendet (Eliasson 2006).  

 

Repstad (2007) menar att om materialet består av tal och siffror så handlar det om en kvantitativ 

metod, vilket gäller för denna undersökning eftersom materialet är kvantitativt. Det kvantitativa 

materialet används emellertid för att nyansera likvärdighetsbegreppet i förhållande till 

måluppfyllelse. Detta förfarande kan liknas vid det som Repstad menar är karaktärsenligt med en 

kvalitativ studie att karaktärisera”… egenskaper eller framträdande drag hos ett 

fenomen”(Repstad 2007, s. 13). Detta illustrerar komplexiteten som metoden för denna 

undersökning får, den är således både kvalitativ och kvantitativ. Metoden kan betraktas som en 

metodkombination eftersom den kvalitativa analysen kan anses som förberedande för den 

kvantitativa analysen (Repstad 2007, s. 28f). Kombinationens syfte är i detta fall att genom 

begreppsanalysen (se analysens första del), de teoretiska referensramarna och analysverktygen 

möjliggöra den kvantitativa analysen, vilket i sin tur möjliggör en nyansering av 

likvärdighetsbegreppet i förhållande till måluppfyllelsen. Denna sammanvävning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder gör det som sagt möjligt att genomföra denna undersökning och med 

Eliasson (2006) som utgångspunkt kan det hävdas att denna undersökning har hittat dess ”unika 

verktyg som passar speciellt till undersökningens ändamål” (s. 32).  

3.5. Forskningsetiska överväganden  

Bör de enskilda skolornas namn döljas av forskningsetiska skäl? I undersökningen kommer 

ingen ny information att avslöjas utan det är redan offentliggjort material som granskas utifrån 

ett nytt perspektiv. Att göra skolorna anonyma drar även undersökningen ur dess geografiska 

kontext. Men utifrån de forskningsetiska principer, utgivna av Vetenskapsrådet (2002), bör alltid 

personer anonymiseras för att skydda deras integritet, som en del av konfidentialitetskravet. 

Detta konfidentialitetskrav kan även utvidgas till att kräva en anonymisering av de enskilda 

skolorna i analysdelen. Konfidentialitet tas även upp av Repstad (2007) som en av tre viktiga 

etikregler. Han menar att uppgifter om individuella individer måste behandlas med största 

möjliga integritet. Samtidigt påpekar Repstad (2007) att även institutioner kan drabbas illa av 

forskning genom att dess betydelse och anseende i samhället kan försvagas. För att undvika en 

sådan effekt kommer skolorna i den andra analysdelen att hållas anonyma och för att hålla 

skolorna anonyma måste även kommunen hållas anonym.   
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4. Analysdel 1 - begreppsanalys 

I denna avdelning presenteras den första delen av undersökningens analys. Den består av en 

begreppsanalys av likvärdighet och kunskap baserat på svensk pedagogisk forskning men även 

svenska utbildningspolitiska publikationer. För att strukturen ska bli tydlig behandlas forskning 

och utbildningspolitiska publikationer i samma kapitel. På så vis blir även jämförelser dem 

emellan lättare. Fortsättningsvis presenteras forskningen relaterad till två huvudbegrepp: 

likvärdighetsbegreppet och kunskapsbegreppet.  

4.1. Likvärdighetsbegreppet  

Först granskas likvärdighetsbegreppets karaktär och därefter analyseras olika 

förståelsedimensioner av likvärdighetsbegreppet det vill säga hur likvärdighetsbegreppet är 

relaterat till andra begrepp, men även hur begreppet är relaterat till olika nivåer inom 

utbildningsväsendet.  

4.1.1. Likvärdighetsbegreppets karaktär 

Likvärdighetsbegreppet karaktäriseras av att ha en performativ funktion, vilket både Guadalupe 

Francia (1999) och Tomas Englund och Ann Quennerstedt (2008) använder när de analyserar 

likvärdighetsbegreppet. Att ge likvärdighetsbegreppet en performativ funktion betyder att det har 

en konstituerande funktion i och för skolverkligheten. Med utgångspunkt i Quentin Skinners 

talhandlingsteori och performativa funktion definierar Englund & Quennerstedt (2008) vissa 

begrepp med performativ funktion som samhällsformerande det vill säga som möjliga att 

använda av olika sociala och politiska aktörer för vitt skilda syften. En begreppsanalys med 

utgångspunkt i performativa funktioner tar hänsyn till de komplexa samhälleliga sammanhang i 

vilka begreppet används, samtidigt som de motstridiga innebörderna som olika sociala och 

politiska aktörer vill ingjuta i begreppet uppmärksammas (Englund & Quennerstedt 2008). Med 

den utgångspunkten kan vi notera hur likvärdighetsbegreppet används av t.ex. det borgerliga 

politiska blocket för att framhäva sin politik. Det borgerliga blocket menar att likvärdighet 

uppnås genom friheten (föräldrar och elevers valfrihet) att välja skola och utbildningsinriktning. 

Det socialistiska blocket däremot menar att likvärdighet uppnås genom en gemensam utbildning 

för alla elever. Dessa olika sätt att använda begreppet likvärdighet kallas enligt Skinner 

applikationskriterier. Det är de kriterier och krav som ställs för att uppnå performativa begrepps 

syften, t.ex. för likvärdighetsbegreppet. (Englund & Quennerstedt 2008). Detta är som sagt en 
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konsekvens av att likvärdighetsbegreppet har en performativ funktion vilket alltid bör tas i 

beaktande i alla förståelsedimensioner av begreppet.  

4.1.2. Olika förståelsedimensioner av likvärdighetsbegreppet 

Olika förståelsedimensioner av likvärdighetsbegreppet granskas utifrån följande teman: 

likvärdighet som ett begreppsparaply, likvärdighet på nationell politisk nivå i jämförelse med 

likvärdighet på kommunal nivå och skolnivå. Till sist kommer likvärdighetsbegreppet att 

relateras till olika kunskapskonceptioner.  

4.1.2.1. Likvärdighetsbegreppet som ett begreppsparaply  

Likvärdighet är ett brett begrepp som innefattar flera andra begrepp och det står även i 

innebördsmässig beroenderelation till vissa andra begrepp. De mest framträdande begrepp bidrar 

till likvärdighetsbegreppets innebörd är jämlikhet, frihet och kvalitet, vilka behandlas vidare. 

Likvärdighetsbegreppets förhållande till jämlikhet är relativt komplext dels eftersom att 

jämlikhet kan tolkas på olika vis. Jämlikhet kan dels tolkas som jämlikhet i chanser. Vilket 

betyder att alla elever får tillgång till skola genom allmän skolplikt och att de i skolan får samma 

chanser och möjligheter att utvecklas. Även om jämlikhet i chanser är lagstadgat av svenska 

myndigheter det vill säga att skolan ska vara öppen för alla så finns det varken förväntan eller 

någon garant för att alla elever tillvaratar de utbildningsmöjligheterna som ges i skolan. 

Jämlikhet i resurser innebär att skolresurserna fördelas mellan eleverna så att alla elever oavsett 

förutsättningar får samma möjligheter till utveckling. (Francia 1999). Detta beskrivs i 

Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? av Jan-Eric 

Gustafsson och Eva Myrberg (2009) som kompensatorisk resursallokering. Jämlikhet kan även 

förstås som jämlikhet i resultat vilket Francia (1999) i en diskussion om dess innebörder lyfter 

fram. Jämlikhet i resultat har innebörden att resultatspridningen skall vara så låg som möjligt och 

att det inte skall finnas markanta resultatskillnader mellan olika sociala grupper. Sänkta 

kunskapskrav för vissa elever anses inte vara en lösning för att råda bot på kunskapsspridningen. 

Det ska med andra ord inte finnas speciella kunskapsmål för vissa elever. Företrädarna för 

jämlikhet i resultat menar att det är nödvändigt för mångfalden i ett demokratiskt samhälle där 

alla har möjlighet att delta. Jämlikhet i resultat anses även nödvändigt för att bryta en negativ 

socioekonomisk reproduktion (Francia 1999). Samtliga dessa uttolkningar av begreppet 

jämlikhet stöds av olika utbildningsdokument. Jämlikhet i chanser förekommer dock oftare än 
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jämlikhet i resultat (Francia 1999). Alla dessa olika variationer av jämlikhetsbegreppet innefattas 

i likvärdighetsbegreppet vilket även medför att flera olika applikationskriterier för hur jämlikhet 

ska uppnås även överförs till likvärdighetsbegreppet. Det kan således uppstå en konflikt i 

likvärdighetsbegreppet mellan dessa applikationskriterier.   

Likvärdighetsbegreppet utgörs även till viss del av frihetsbegreppet. I stora drag medför 

frihetsbegreppet krav på att ge de privata aktörerna (föräldrar och elever) möjlighet att välja 

skola och utbildningsinriktning. Denna frihet kopplas även samman med införandet av 

marknadsmekanismer på skolsystemet. Konkurrensen mellan skolaktörerna menar 

frihetsförespråkarna skall öka kvaliteten såväl som resultaten. Valfriheten kan dock även ha 

negativa konsekvenser för likvärdigheten eftersom valfriheten kan öka klyftorna mellan olika 

socioekonomiska grupper eftersom valen av skolor och profilering bestäms i hög grad av 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. På nationell nivå stöds denna tolkning av 

frihetsbegreppet medan det på kommunal nivå förekommer skillnader mellan kommuner, om 

tolkningen huruvida valfrihet leder till likvärdighet eller ej (Francia 1999). Resultatspridningen 

ökar även till följd av tidig profilering och differentiering, men trots att det svenska 

utbildningsväsendet har en av de senaste differentieringarna i Europa (bl.a. valet till 

gymnasieskolan) så ökar resultatspridningen i den svenska skolan mellan åk fyra och åk åtta 

menar Henrik Román (2009).  

Ett annat begrepp som faller in under likvärdighetsparaplyet är kvalitetsbegreppet 

(kvalitetsbegreppet har likt likvärdighetsbegreppet performativa funktioner) som Andreas Bergh 

(2008) behandlar i artikeln "Från likvärdighet till kvalitet". Han menar att i och med de ökade 

marknadsinfluenserna har kvalitetsbegreppet ökat dess påverkan på likvärdighetsbegreppet. Idag 

står egentligen inte kvalitetsbegreppet under likvärdighetsparaplyet utan har istället glidit till 

sidan av det, men de båda begreppen fungerar fortfarande i symbios med varandra genom att 

stärka varandras mening/betydelse. Det är dock kvalitetsbegreppet som växer i betydelse medan 

likvärdighetsbegreppet har snävats in till den grad att (speciellt på nationell nivå) 

applikationsteorierna utgörs allenast av måluppfyllelse. Kvalitetsbegreppet å andra sidan drivs 

till expansion av de starka marknadsinfluenser som i skrivandets stund präglar det svenska 

utbildningsväsendet, men även kvalitetsbegreppet kan sägas få en snäv inriktning just på grund 

av det nämnda drivmedlet. Genom att adoptera en förenklad syn på kunskap (vilket kommer 
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beröras mer ingående nedan) har förespråkarna för marknadssystemet inom utbildningsväsendet 

satt upp gränserna för vad kvalitetsbegreppet ska relateras till. Kvalitet precis som likvärdighet 

handlar i den utbildningspolitiska debatten om måluppfyllelse och resultat och det enda sättet att 

garantera utbildningskvalitet inom skolorna är genom inspektioner och kontroller som 

företrädesvis representeras av nationella prov (Bergh 2008).  

4.1.2.2. Likvärdighet på olika nivåer i utbildningsväsendet 

Likvärdighet förekommer på olika vis och i olika former och på skilda nivåer inom 

utbildningsväsendet. Nedan kommer likvärdigheten att granskas utifrån relevant forskning som 

analyserat begreppet på nationell, kommunal och skolnivå.  

På nationell nivå handlar likvärdighet huvudsakligen om måluppfyllelse och resultat, där 

granskning och inspektion utgör garanten för god måluppfyllelse vilket likställs med 

likvärdighet. Denna konsensus kring likvärdighetsbegreppets applikationskriterier på nationell 

nivå sträcker sig över alla politiska partier menar Englund & Quennerstedt (2008). Även Román 

(2009) menar att skolpolitiken på nationell nivå främst fokuserar måluppfyllelse och bristande 

kunskaper. Han ser även den utökade granskningen och inspektionen som en konsekvens av 

skolvalsreformen.  

På kommunal nivå återfinns dock inte denna konsensus kring applikationskriterierna för 

likvärdighetsbegreppet. Hur man når likvärdighet inom skolan på kommunal nivå kan istället 

präglas av politiska ideologier. Denna skillnad från den nationella nivån kan förklaras som 

avsaknad av riktlinjer från den nationella nivån angående hur likvärdigheten skall uppnås. Brist 

på riktlinjer ger kommunerna ett handlingsutrymme att sträva efter likvärdighet på olika sätt, 

alltså fästa olika applikationskriterier vid begreppet. (Quennerstedt 2008)   

På skolnivå förekommer olika fenomen som påverkar likvärdigheten. Till exempel så kan 

förväntningar från lärarna påverka elevernas resultat i negativ riktning. Om läraren har låga 

förväntningar på den specifika elevgruppen drabbar detta likvärdigheten som jämlikhet i chanser 

(Francia 1999). En grupp svaga elever kan även få läraren att sänka sina förväntningar på 

gruppen, vilket kan skapa en negativ trend. Lärarens förväntningar påverkar även 

kamrateffekterna, en påverkan som kan vara både negativ och positiv (Skolverket 2009a). 

Kamrateffekter är mest positivt för elever med låga grundskoleresultat och i synnerhet för pojkar 
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(Gustafsson & Myrberg 2009). Om läraren har positiva förväntningar blir ofta kamrateffekterna 

positiva, men om lärarförväntningarna är negativa blir kamrateffekterna negativa eller 

åtminstone svagare (Skolverket 2009a). Andra fenomen som påverkar likvärdigheten på skolnivå 

är resurser det vill säga likvärdighet som jämlikhet i resurser och som förekommer i olika 

former, t.ex. lärartäthet, klasstorlek och lärareffekt. Angående lärartäthet och klasstorlek så är det 

först och främst elever med utländsk eller låg socioekonomisk bakgrund (SEB) som gynnas av 

högre lärartäthet men även av mindre klasser. Yngre elever drar även mer nytta av dessa både 

faktorer och fördelarna avtar sedan med elevernas stigande ålder. Det är även konstaterat att 

lärareffekterna påverkar elevernas resultat i hög grad så mycket som 10-15 procent. Samtidigt 

framkommer att variationer i lärarkompetens är mest tydlig inom skolor medan det inte finns 

någon större variation mellan skolor (Gustafsson & Myrberg 2009, s. 166-172, 179-188). 

Lärartäthet, klasstorlek och lärareffekt påverkar alltså likvärdigheten på ett ytterst komplext vis. 

Vi anser att dessa variationer och eventuella brott mot likvärdigheten som uppmärksammats på 

skolnivå tycks även vara bundna till denna nivå, utan möjlighet att generaliseras till högre nivåer.  

Genom granskning av likvärdighetsbegreppet på utbildningsväsendets tre huvudområden 

framträder enligt oss en mer omfattande helhetsbild av begreppets användning och 

tolkningsvariationer. På nationell nivå är applikationskriterierna för likvärdighetsbegreppet som 

sagt god måluppfyllelse, medan det på den kommunala nivån kan förekomma strider inom den 

kommunala skolpolitiken kring likvärdighetsbegreppets applikationskriterier. På skolnivå 

däremot går det inte att utkristallisera varken konsensus eller någon tydlig strid kring 

likvärdighetens applikationskriterier. Likvärdighetsbegreppets relation till skolnivå tycks vara 

mer komplicerat och nyanserat än de perspektiv som företräds av de högre nivåerna, vilkas 

perspektiv är mer abstrakta än skolnivåns relation till likvärdighetsbegreppet. I skolan måste 

dessutom direktiven från både nationell som kommunal nivå sammanstråla med varandra och 

skolverkligheten. Skolverklighetens komplexitet verkar inte lämna några dörrar öppna för rena 

sanningar eller flera entydiga vägar till likvärdigheten. Att det inte finns några självklara vägar 

till likvärdighet kan tydliggöras i en diskussion om vilken kunskap eleverna ska uppnå i skolan 

och hur de kan uppnå den kunskapen.  
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4.1.2.3. Likvärdighet och olika kunskapskonceptioner  

Konceptioner benämner Englund (2005) som konglomerat av politiska ideologier och 

utbildningsfilosofier som även inbegriper olika didaktiska grunduppfattningar. Wahlström 

(2008) kopplar konceptionsbegreppet till olika kunskapssyner och kunskapsrörelser för att bilda 

tre olika kunskapskonceptioner, den resultatorienterade, den essentialistiska och den 

meningsskapande. Den resultatorienterade kunskapskonceptionen karaktäriseras av ett mål och 

resultatstyrt skolsystem med marknadsinfluenser såsom konkurens, effektivisering och 

måluppfyllelse. Den essentialistiska kunskapskonceptionen präglas istället av stark skiljelinje 

mellan de olika skolämnen samtidigt som en stark anknytning till de olika ämnenas 

bakomliggande vetenskapliga discipliner betonas. 

Prov, inspektioner och tidiga betyg vilka utgör kontrollapparaten skulle kunna ses som sprungna 

ur två av dessa olika kunskapskonceptioner: den resultatorienterad och en essentialistiska. Dessa 

koncept betonar objektiv kunskap, faktafierad kunskap som mer eller mindre är avskalad den 

meningskapande dimensionen. De meningsskapande kunskaperna uppstår istället genom 

kommunikationen mellan olika individer och i sociala sammanhang (Wahlström 2008). Dessa 

meningsskapande kunskaper menar vi uppstår sannolikt i klassrummet i samspelet eleverna 

sinsemellan och mellan eleverna och pedagogen där elevernas tidigare erfarenheter är av stor 

vikt för deras assimilering av nya kunskaper till deras personliga meningskapande. Den 

meningskapande kunskapen blir således mycket svår att mäta med summativa tester som t.ex. 

nationella prov. Detta menar vi kan i sin tur leda till att den meningsskapande 

kunskapskonceptionen försvinner från undervisningen eftersom den nationella styrningen i form 

av kontrollapparaten normerar en faktafierad kunskap som lärarna ska förmedla. Om större vikt 

läggs vid elevers prestation på summativa tester kommer kunskapen som konstrueras (eller 

överförs i så fall) att förändra vilken sorts kunskap eleverna får.  

Som vi hittills konstaterat finns det flera begrepp som ingår i likvärdighetsbegreppet och andra 

som påverkar det från olika håll. Utifrån ovanstående problematisering av olika 

kunskapskonceptioner tycks det framstå som att även kunskap som begrepp är tätt bundet till 

likvärdighetsbegreppet, vilket vi behandlar fortsättningsvis.  
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4.2. Kunskapsbegreppet 

Kunskap är som framgått tätt förbundet med likvärdighetsbegreppet. Konkret handlar 

likvärdighetsbegreppet om strävan efter att eleverna ska få likvärdiga kunskaper och samma 

möjligheter till likvärdiga kunskaper. Vilka kunskaper som avses skulle kunna framkomma i 

styrdokumenten, men Francia (1999) konstaterar att styrdokumenten från den senaste 

skolreformen innehåller motstridigheter och kompromisser mellan olika sociala och politiska 

aktörer. På grund av detta finns det olika påbud om vilka kunskaper som bör prioriteras i skolan 

och därmed ger styrdokumenten uttryck för olika synsätt på kunskap. Likvärdighetsbegreppet 

och dess applikationskriterier blir alltså relativa till kunskapssynen. Vi menar att det av denna 

anledning blir det nödvändigt att behandla olika kunskapssyner i förhållande till 

likvärdighetsbegreppet. Två synsätt på kunskap tycks dominera den svenska skoldebatten och det 

offentliga samtalet om skolan.  

4.2.1. Den dominerande kunskapssynen - granskningsperspektiv 

Den dominerande kunskapssynen har vi till viss del behandlat under några avsnitt på grund av att 

likvärdighetsbegreppet är väldigt svårt att skilja från kunskapsdiskussionen. Den bild som redan 

ovan givits av den kunskapssyn som dominerar i den svenska skolan präglas som sagt av 

essentialistiska och resultatorienterade kunskapskonceptioner som frammanar en växande 

kontrollapparat. Denna utveckling kan enligt Román (2009) kopplas samman med 

treämnesskolan och de nationella proven. Han menar att de nationella proven blir normerande för 

vilken kunskap som eleverna ska få i skolan inom ämnena svenska, matematik och engelska. 

Dessa tre ämnen som innehar nationellt prov och godkänt i dessa ämnen utgör även 

inträdeskravet till gymnasieskolan. Jan-Eric Gustafsson och Kajsa Yang-Hansen (2009) hävdar 

att de nationella proven i ämnena matematik, svenska och engelska kan ha påverkat 

resultatutvecklingen på ett återhållande sätt och antagligen dämpat eventuell betygsinflation som 

antagligen bidragit till den drastiska höjningen av medelbetyget i de övriga ämnen och i 

synnerhet i de praktiskt-estetiska ämnena under åren 1989-2007. Vi menar att nationella provens 

summativa karaktär kan komma i konflikt med pedagogernas formativa bedömning, som handlar 

om bedömningen av den fortskridande arbetsprocessen. (Román 2009) Betoningen på summativ 

bedömning kräver standardiserade och tydliga kriterier vilket begränsar målens innebörd, men 

även pedagogernas professionella handlingsutrymme. Kunskapen i sig riskerar med andra ord att 

bli standardiserad (Bergh 2008).  



 

14 

 

I den offentliga debatten begärs ”hårda resultat” samtidigt som kunskap ställs i motsats till flum 

(Carlgren; Forsberg & Lindberg 2009, s. 15). Ingrid Carlgren (2009) menar att de avancerade 

kunskaperna förståelse, färdighet och förtrogenhet i den offentliga debatten missförstås som 

flum, vilket bara lämnar kvar fakta som äkta kunskap. Detta fenomen kallar Carlgren en 

faktafiering av kunskap.
2
 När faktafieringen genomförts har kunskapen tappat dess 

meningsbärande funktion såväl som dess subjektiva och personliga relevans för den enskilda 

eleven. Faktafokuseringen möjliggör en skenbild där summativa nationella tester kan granska 

vilka kunskaper som eleverna har tillgodogjort sig (Carlgren; Forsberg & Lindberg 2009). De 

summativa nationella testerna blir även normerande för vilken kunskap pedagogerna lär ut i 

skolan det vill säga fakta.
3
 Sammanfattningsvis kan sägas att denna kunskapssyn strävar efter att 

lätt mätbar kunskap ska läras ut i skolan, en kunskap som automatiskt domineras av fakta. Denna 

strävan kan kopplas till ett utbildningsperspektiv som innebär …”att personlighet, formad eller 

utvecklad på annat sätt, utrustas med verktyg i form av kunskaper och färdigheter” (Forsberg 

2009, 38). Detta perspektiv underlättar en särskiljning mellan den personliga utvecklingen och 

kunskapsutvecklingen och även ett särskiljande mellan olika kunskapsformer och en hierarkisk 

indelning av desamma, vilket i längden blir förenligt med faktafiering av kunskap. Vi menar att 

denna kunskapssyn möjliggör en lätt granskning av inlärd kunskap (fakta) i form av summativa 

tester (nationella prov) och resten av den växande kontrollapparaten. Stora delar av denna 

utveckling kan sammanfattas som ett granskningsperspektiv på brinken att leda till ett 

granskningsparadigm
4
 (Forsberg 2009). Om kunskapsbegreppet likt likvärdighetsbegreppet 

betraktas som ett performativt begrepp så skulle begreppets syfte vara att skapa eller överföra 

kunskap till de kommande generationerna. Applikationskriterierna för kunskapsbegreppet utifrån 

denna dominerande kunskapssyn kan då vara enkelt överförbar kunskap i form av fakta som lätt 

kan kontrolleras genom summativa tester.  Denna kunskapssyns applikationskriterier har sin 

                                                 
2
 För en mer genomgående diskussion av skolans faktafiering och trivialisering av kunskap se t.ex. 

http://www.skolaochsamhalle.se/skola/ingrid-carlgren-trivialskolan/  

3
 Förslag om att införa flera nationell ämnesprov i grundskolan kan ses som en del av den växande 

kontrollapparaten. Dessa prov antas höja likvärdigheten: likvärdigare bedömning, men även en ökad måluppfyllelse. 

(Forsberg, Eva 2009, s. 63f) 
4
 Paradigm betecknas inom normalvetenskapen som vetenskapliga framsteg som är av sådan betydelse att det får 

funktionen av en universell utgångspunkt modell eller grund för vidare forskning. Samtidigt behöver ett paradigm 

inte stå helt oemotsagt utan dess status kan vara diskutabel menar Søren Kjørup (1999). Det som Forsberg (2009) 

benämner granskningsparadigm förknippar vi med granskningsperspektivet, samtidigt som benämnandet av 

granskningsperspektivet som ett paradigm förefaller rimligt.  
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motpol i de applikationskriterier som kan fästas vid kunskapsbegreppet av den oppositionella 

kunskapssynen.  

4.2.2. En kunskapssyn i opposition – bildningsperspektiv  

Trots kunskapsutvecklingen i skolan så finns i SOU 1992:94 Skola för bildning, som utgör 

grunden för 1990-talsreformens ursprungliga kunskapssyn, stöd för ett helt annat 

kunskapsperspektiv än det som dominerar skolan och den nationella skolpolitiken idag. I SOU 

1992:94 är bildningsperspektivet, som i titeln anges, starkt framträdande i förhållande till 

kunskapssynen. Bildningsperspektivet innebär bland annat att den objektiva kunskapen inte 

särskiljs från den individuella utvecklingen och genom kunskapskonstruktionens fyra 

kunskapsformer: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, blir bildningsperspektivet än 

tydligare. Dessa fyra kunskapsformer genomsyrar skolreformen från 1990-talets början.  

Faktakunskaper karaktäriseras i SOU 1994:92 av en kvantitativ prägel och av information eller 

sociala konstruktioner som går att konstatera att de förhåller sig på ett visst vis. 

Förståelsekunskaper är kvalitativa och präglas av att de kan tolkas på olika vis. Förståelsen kan 

även delas upp mellan djup och ytlig förståelse. Förståelsen ger mening till fakta, vilket betyder 

att som kunskap betraktad är de helt beroende av varandra. Det blir ingen förståelse utan fakta 

och det blir inte heller någon kunskap utan förståelse. Färdighet däremot kan anses vara praktisk, 

det är något individen redan vet hur den ska utföra eller genomföra. Det finns både mentala 

färdigheter och motoriska färdigheter. Färdigheter kan även vara beroende av fakta och 

förståelsen, fakta och förståelse kan således utgöra grunden för nya färdigheter. Den sista 

kunskapsformen är förtrogenhet. Förtrogenhet uppstår när ett kunskapsområde och 

sammanhanget är väl känt från tidigare erfarenhet. Förtrogenheten möjliggör med andra ord ett 

närmast intuitivt agerande baserat på tidigare erfarenheter. Dessa olika kunskapsformer 

förekommer inom alla ämnen men de kan förekomma med olika stark betoning inom olika 

ämnen.
5
 Sammanfattningsvis bör poängteras att dessa kunskapsformer fungerar sammanvävt 

med varandra, och det finns i SOU 1992:94 en uttalad fara i att försöka att särskilja dessa 

kunskapsformer från varandra.  

                                                 
5
 För mer information om hur de olika kunskapsformerna förekommer i olika ämnen se: Wahlström (2009) Mellan 

leverans och utbildning och SOU 2007:28 Bilaga 8.  
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Enligt vår tolkning förefaller dessa kunskapsformer behöva samverka för att de ideal kunskapen 

ska kunna konstrueras. Carlgren (2009)  menar även att de olika kunskapsformerna verkar i 

symbios i kunskapskonstruktionen och att det inte finns någon hierarkisk ordning mellan dem. 

Trots det menar Carlgren att det finns en benägenhet att i skolverksamheten behandla dem 

hierarkiskt, där fakta måste tillgodogöras först för att förståelse och färdighet, som uppfattas som 

mer avancerade former av kunskapen, senare skall kunna inhämtas. Sist kommer förtrogenhet, 

men denna hierarki är som sagt helt obefogad och motarbetar, enligt originalmodellen, själva 

kunskapskonstruktionen. När kunskapsformerna används hierarkiskt medför det att elever som 

ligger på en godkändnivå bara tillåts komma i kontakt med faktafierade kunskaper. Det blir 

istället elever på de högre betygstegen som får möjlighet att konstruera sin kunskap utifrån det 

ideala samspelet mellan de fyra olika kunskapsformerna. (Carlgren 2009) Det är alltså bara 

elever som studerar mot de högre betygstegen som får de kunskaper som förståelse, färdighet 

och förtrogenhet erbjuder. Även Ninni Wahlström (2009) har i en studie av kursplaner för 

svenska och de samhällsorienterandeämnen uppmärksammat skillnader mellan de olika 

betygstegen baserat på vilka kunskapsuttryck de innehåller, de högre betygen innehåller flera 

uttryck för förtrogenhet medan betyget godkänd dominerades av faktakunskaper och förståelse. 

Sammanfattningsvis strävar denna kunskapssyn efter att elever i skolan ska ges förutsättningar 

att konstruera en mer riktig kunskap som är fördjupad och nyanserad i all dess komplexitet. 

Forsberg (2009) menar att kunskapen måste vara meningsbärande och ha en personlig mening 

och relevans för de enskilda eleverna. Denna kunskap kan konstrueras om de fyra 

kunskapsformerna används som de var ämnade att användas det vill säga, sammanvävda och 

beroende av varandra. Applikationskriterierna för denna kunskapssyn är alltså samspelet mellan 

samtliga kunskapsformerna. Denna kunskapssträvan är som sagt tätt förbunden med 

bildningsperspektivet vilket innebär att …”inlärningen förutsätts forma, utveckla och förädla 

personligheten” (Forsberg 2009, s 38). Bedömningen av denna kunskap blir dock svår att 

genomföra summativt i form av t.ex. nationella prov. Istället måste bedömningen ske formativt, 

en bedömning av den kunskapskonstruerande processen (Román 2009). 
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4.2.3. Kunskap och likvärdighet 

Denna konflikt mellan två motstridiga kunskapssyner är enligt vår bedömning definitivt relevant 

i frågan om likvärdighet inom skolväsendet. Frågan är om inte konflikten i sig skapar brott mot 

likvärdigheten eftersom den tillåter olika applikationskriterier att fästa på kunskapsbegreppet. 

Utifrån analysen av kunskapsbegreppet har vissa definitioner och begrepp framkommit. Dessa 

begrepp och definitioner av kunskap har framför allt lagts fram av pedagogiska forskare som 

representerar det komplexa perspektivet på kunskap, bildningsperspektivet. Samtidigt som dessa 

begrepp och definitioner inte ifrågasätts av de aktörer som står bakom granskningsperspektivet 

på kunskap. Dessa begrepp med definitioner framstår dock som de viktigaste för 

kunskapsdebatten i svensk utbildning:  

 Kunskap skapas i samspelet mellan de fyra kunskapsformerna (de är beroende av 

varandra); 

 de är inte hierarkiska, men tolkas ofta så i skolverksamheten. 

 Godkändnivån domineras av faktakunskaper;  

 de högre betygen domineras av kunskapsformerna förståelse, färdighet och förtrogenhet.   

 

Den begreppsanalys som hittills gjorts av likvärdighetsbegreppet har belyser så som vi ser det 

begreppets bredd och komplexitet. I analysdel två undersöker vi likvärdigheten mellan olika 

kunskaper som eleverna har tillgodogjort sig vid avslutad grundskoleutbildning, vilket baseras på 

nationell betygsstatistik. Utifrån ovanstående utgångspunkter framstår likvärdighet i form av 

jämlikhet i resultat som den tolkning av likvärdighetsbegreppet som bäst kan användas för att 

uppskatta likvärdigheten mellan: skolor och olika elevårgångar.    

5. Analysdel 2 - undersökningen 
I denna andra analysfas tar vi avstamp i den teoretiska referensramen och analysverktygen fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet i syfte att bearbeta undersökningsmaterialet. Först 

behandlas skola för skola därefter följer en jämförelse mellan skolor och ämnena engelska och 

historia. 
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5.1. Analys utifrån figurer 

Utifrån figur 1 som visar måluppfyllelsen i engelska för skola A kan vi att utläsa att över hela 

undersökningsperioden ligger en stor andel elever på en godkändnivå som är ungefär lika stor 

som andelen elever på väl godkänd-nivå. Andelen elever på mycket väl godkänd-nivån är över 

undersökningsperioden ungefär hälften så stor som andelen elever för de andra två betygstegen. 

Om denna grad av måluppfyllelse relateras till analysverktygen och den teoretiska referensramen 

så kan vi konstatera att cirka 40 procent av eleverna från skola A har avslutat grundskolan med 

starkt faktadominerade kunskaper i ämnet engelska, medan cirka 55 procent har avslutat skolan 

med kunskaper som karaktäriseras av alla de fyra kunskapsformerna. Ur ett 

likvärdighetsperspektiv baserat på ”jämlikhet i resultat”
6
 så är kunskapsfördelningen inte 

likvärdig i ämnet engelska på skola A i medeltal över hela undersökningsperioden. Från år till år 

finns det även t.ex. mellan 2001-2002, skarpa skillnader mellan hur stor andel elever som ena 

året enbart uppnådde faktadominerade kunskaper. 
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Utifrån figur 2 noterar vi en kunskapsspridning baserat på ämnesresultaten. Över hela 

undersökningsperioden är det ungefär 30 procent av eleverna som enbart nått upp till en 

faktadominerad kunskapsnivå, medan det är cirka 66 procent av eleverna som uppnått samtliga 

kunskapsformer i ämnet historia. Precis som vi påpekat innebär denna kunskapsspridning ett 

brott mot likvärdigheten om den tolkas som jämlikhet i resultat, vilket här innebär att alla elever 

                                                 
6
 Jämlikhet i resultat innebär här att alla elever bör uppnå minst väl godkänt för att likvärdighet i kunskaper skall 

uppstå eftersom det är först på det betygsteget som alla kunskapsformer förekommer tillsammans. Jämför sida 4-6 

ovanför gränsen för likvärdighet.  

Figur 1. Källa: SIRIS 
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bör nå upp till minst en väl godkändnivå för att nå alla kunskapsformerna. Uppnåendet av alla 

kunskapsformerna är här således kravet för likvärdighet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt vår tolkning av figur 2 förefaller de elever som på skola A enbart uppnår faktadominerade 

kunskaper minskar under undersökningsperioden, samtidigt som de elever som når upp till 

samtliga kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) ökar. Intressant att notera 

är även skillnaden i kunskapsspridningen mellan ämnena engelska och historia. Faktadominerad 

kunskap är mer förekommande i ämnet engelska än i historieämnet på skola A.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 
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Figur 2. Källa: SIRIS 

 

Figur 3. Källa SIRIS 
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På skola E utläser vi enligt figur 3 en större och tydligare förändring i resultatspridningen över 

undersökningsperioden. Andelen elever som under början av undersökningsperioden enbart når 

upp till en faktadominerad kunskap var relativt stabil precis under 30 procent, för att senare öka 

med cirka tio procent. Ökningen av andelen elever som når upp till en faktadominerad kunskap 

enligt figur 3 är relativ med en minskning av den andel elever som uppnådde alla fyra 

kunskapsformer. I medeltal över hela undersökningsperioden uppnådde 32 procent av eleverna 

enbart faktakunskaper medan en andel på 64 procent uppnådde alla fyra kunskapsformerna. 

Enligt figur 3 är den faktadominerande kunskapsformen starkt expanderande. Om 

kunskapsspridningen relateras till likvärdigheten kan en negativ trend observeras även för skola 

E i ämnet engelska, både mellan olika årgångar och inom samma årgång elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt figur 4 ser vi att kunskapsspridningen varierar år från år med ganska stora ökningar och 

sänkningar i andelen elever som når upp till de olika kunskapsformerna.  I medeltal för hela 

undersökningsperioden är det en andel på cirka 35 procent av eleverna som enbart uppnår 

faktadominerade kunskaper medan en andel på cirka 60 procent av eleverna når upp till samtliga 

kunskapsformer. I relation till den ovan nämnda definitionen av likvärdighet som jämlikhet i 

resultat är kunskapsspridningen återigen negativ för likvärdigheten. Det vill säga det är långt 

ifrån alla elever som nått upp till väl godkänd eller mycket väl godkändnivån där alla 

kunskapsformerna sammanvävs. I en jämförelse mellan skola E och skola A i historieämnet 

Figur 4. Källa: SIRIS 
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konstaterar vi att skolorna är tämligen likvärdiga baserat på andelen elever som når de olika 

betygstegen och de olika kunskapsformerna som är bundna till dem.
7
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Enligt figur 5 är kunskapsspridningen relativt hög. Över hela undersökningsperioden är andelen 

eleverna som uppnått faktadominerade kunskaper cirka 40 procent och cirka 50 av eleverna har 

uppnått samtliga kunskapsformer. Kunskapsspridningen uppvisar återigen ett negativt utfall i 

förhållande till den ovan nämnda tolkningen av likvärdighetsbegreppet år för år. Speciellt år 

2001 och år 2007 uppnådde en stor andel elever starkt faktadominerande kunskaper, vilket i 

förhållande till övriga år bildar ett negativt utfall för likvärdigheten.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Likvärdigheten mellan skolor och årgångar tolkas utifrån innebörden av jämlikhet i resultat att resultatspridningen 

ska vara så låg som möjligt men när skolor och årgångar jämförs med varandra skall resultatspridningen vara så låg 

som möjligt mellan skolorna istället för mellan betygstegen. Se avsnittet Analys/analysverktyg, sida 5-6, ovan. 
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Figur 5. Källa: SIRIS 
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Kunskapsspridningen enligt figur 6 uppvisar enligt oss ett intressant resultat där en större andel 

elever sett över hela undersökningsperioden, uppnått enbart faktakunskaper, cirka 50 procent. I 

relation är det en andel på ungefär 45 procent som uppnått samtliga kunskapsformer. År 2008 

kan dock iakttas en minskning av andelen elever som enbart nådde faktadominerade kunskaper, 

men denna minskning försvann redan nästa år. Det går även att iaktta en skillnad i förhållande 

till skola A:s och E:s kunskapsspridning i ämnet historia. I dessa skolor är det en större andel 

elever som i ämnet historia uppnår samtliga kunskapsformer men i skola G har den största 

andelen av eleverna enbart nått faktakunskaperna. I relation till likvärdighet iakttas även här en 

negativ trend eftersom det är så stor skillnad mellan vilka kunskaper eleverna i skola G har 

uppnått i jämförelse med skola E och skola A. Denna negativa trend för likvärdighet finns även 

inom skola G eftersom kunskapsspridningen mellan skolans elever är tydlig, det är stor andel 

elever som inte når upp till alla kunskapsformerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt figur 7 är andelen elever som uppnått endast faktakunskaper färre. I medeltal är det en 

andel på cirka 40 procent av eleverna som uppnått endast faktakunskaper medan det är en andel 

på ungefär 50 som nått upp till samtliga kunskapsformer. Detta medeltal har även iakttagits för 

ämnet engelska på skola G och nästan samma medeltal framgick även för skola A i ämnet 

engelska. Detta jämna medeltal för dessa skolor kan ses som ett positivt utfall i förhållande till 

likvärdighetsbegreppet, tolkat som jämlikhet i resultat. Det finns menar vi likvärdighet mellan 

skolorna, men samtidigt finns fortfarande en negativ trend för likvärdighet eftersom 

Figur 7. Källa: SIRIS 

 

Figur 6. Källa: SIRIS 
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kunskapsspridningen mellan eleverna inom skola L är stor. En stor andel av eleverna når som 

sagt inte upp till gränsen för likvärdighet, betyget väl godkänd eller samtliga kunskapsformer.  

 

Enligt figur 8 nedan framgår att ca 45 procent av eleverna i medeltal endast når faktakunskaper i 

ämnet historia för hela undersökningsperioden. Skillnaden till andelen elever som uppnådde alla 

kunskapsformerna, cirka 50 procent, bestod dock bara av några få procentenheter. Andelen 

elever som bara nådde upp till faktakunskaper var alltså inte dominerande men andelen avgångna 

elever med endast faktakunskaper var relativt hög. År 2002 och år 2006 dominerade dock 

andelen elever som bara uppnådde faktakunskaperna med cirka 10 procent, vilket är negativt för 

likvärdigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsspridningen för skola V i ämnet engelska menar vi är intressant då medeltalet för 

andelen elever som enbart uppnådde faktadominerade kunskaper, cirka 40 procent, överstiger 

medeltalet för andelen elever som uppnådde samtliga kunskapsformer, ungefär 35 procent. År 

2000 och 2005 skiljer sig något från övriga år i och med att skillnaderna mellan andelen elever 

som uppnådde enbart faktakunskaper och andelen som nådde upp till samtliga kunskapsformer 

minskade till bara några få procentenheter. Denna skola särskiljer sig på så vis från skola A, G 

och L som kan anses vara relativt likvärdiga i ämnet engelska. Skolan utgör på så vis även ett 

brott mot likvärdighet eftersom den skapar en större resultatspridning mellan skolorna. Eftersom 

det finns en stor andel elever på skola V som inte når upp till samtliga kunskapsformer finns det 

även här ett likvärdighetsproblem.
8
 

                                                 
8
 Intressant att notera är det höga medeltal av andelen elever som inte uppnår målen på skola V.  
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Figur 8. Källa: SIRIS 
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Enligt figur 10 kan vi utläsa en liknande kunskapsspridning för ämnet historia som för ämnet 

engelska från skola V. I medeltal är en andel på 44 procent av eleverna som uppnått bara 

faktakunskaper och en andel på cirka 30 procent av eleverna som nått upp till samtliga 

kunskapsformer. Från år 2001 till år 2003 ökade andelen elever som nådde upp till bara 

faktadominerade kunskaper medan andelen elever som uppnådde samtliga kunskapsformer under 

samma period minskade. Även i detta ämne skiljer sig skola V från majoriteten av de övriga 

skolorna där alla kunskapsformerna dominerade historieämnet. Detta innebär ett negativt utfall 

för likvärdigheten i förhållande till de andra skolorna, samtidigt som likvärdigheten inte heller 

uppnås inom skolan eftersom en stor andel av eleverna inte når upp till gränsen för likvärdighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Likvärdighet mellan elever och årgångar 

Med utgångspunkten i att väl godkänt skall uppnås av alla elever och att samtidigt elever ska 

tillgodogöra sig alla kunskapsformerna utgör ett krav för att likvärdighet i form av jämlikhet i 

resultat, konstaterar vi att att likvärdigheten är långt ifrån uppnådd i samtliga skolor. 

Figur 9. Källa: SIRIS 
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Figur 10. Källa: SIRIS 
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Resultatspridningen som här omtolkas till kunskapsspridning är stor för alla skolor under hela 

undersökningsperioden. År efter år uppnår en stor andel elever enbart faktakunskaper samtidigt 

som det finns en stor andel elever som avslutar grundskolestudierna med alla kunskapsformerna 

uppnådda (fakta, färdighet, förståelse, och förtrogenhet). Vi ser det som sagt som ett brott mot 

likvärdigheten. Samtidigt finns dock en viss likvärdighet inom enskilda skolor mellan årgångarna 

under vissa perioder, t.ex. skola A i ämnet historia och skola E i ämnet engelska. I dessa fall kan 

likvärdighet iakttas eftersom resultatbilden mellan dessa årgångar är lika.  

 

Vid jämförelse mellan olika år finns även stor variation mellan hur stor andel elever som enbart 

uppnår faktakunskaper och de som når upp till samtliga kunskapsformer. Vissa år är det som 

figurerna illustrera en större andel elever som uppnår alla kunskapsformer i jämförelse med 

andra år. År 2008 är det t.ex. på en del skolor (framförallt skola E och i ämnet engelska) en stark 

ökning i andelen elever som når upp till samtliga kunskapsformer. Men eftersom ökningen är så 

skarp och temporär utgör ökningen ett brott i resultatbilden. 

 

5.3. Likvärdighet mellan olika skolor 

I jämförelsen mellan de fem skolorna framgår att förhållandet mellan dem inte är nämnvärt 

likvärdigt. I ämnet historia går det att dela in skolorna i tre olika grupper. En grupp där andelen 

elever som endast uppnår faktakunskaper är störst medeltal över hela undersökningsperioden och 

en annan grupp där andelen elever som når alla kunskapsformerna är störst. Samtidigt återfinns 

en grupp som faller in mellan dessa båda grupper. Skola G och V utgör den första gruppen där 

andelen elever som endast uppnådde faktakunskaper är störst. För dessa skolor är det i medeltal 

över hela undersökningsperioden procentuellt fler elever som uppnår faktakunskaper i jämförelse 

med samtliga kunskapsformer. Mitt emellan den första och tredje gruppen placerar sig skola L 

där den andel elever som uppnår bara faktakunskaper i medeltal över hela 

undersökningsperioden är 45 procent medan de som uppnår alla kunskapsformerna är 50 

procent. Från den tredje gruppen som består av skola A och E har en andel på ungefär 60 procent 

av eleverna nått upp till alla kunskapsformer, medan den andel elever som uppnått endast 

faktakunskaper uppgår till cirka 35 procent.  
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Likvärdigheten mellan dessa skolor är alltså inte stor i ämnet historia. Resultatbilden mellan 

skolorna är ojämn vilket blir ett negativt utfall för likvärdigheten tolkat som jämlikhet i resultat 

som dekreterar en så liten resultatspridning som möjligt. Med denna utgångspunkt finns det en 

viss likvärdighet mellan vissa skolor såsom skola A och E liksom skola G och L. Om vi däremot 

jämför dem i andra par eller alla fem på en gång så blir det ett negativt utfall för likvärdigheten 

eftersom resultatspridningen är hög mellan skolorna. 

 

Vid en jämförelse av skolorna utifrån ämnet engelska kan vi går det att konstatera att skola E 

skiljer sig från de övriga skolorna med störst andel elever som uppnår samtliga kunskapsformer 

och även minsta andelen elever som bara når upp till faktakunskaper. Skola E blir ett negativt 

brott mot likvärdigheten i förhållande till de undersökta skolorna eftersom den ökar 

resultatspridningen mellan skolorna. Vi kan även notera att tre skolor, A, G och L, från vilka en 

andel på 40 procent av eleverna i medeltal uppnått endast faktakunskaper och en andel på 50 

respektive en andel på drygt 50 procent uppnått samtliga kunskapsformer. Även skola V som har 

lägst andel elever, i medeltal över undersökningsperioden, som uppnått samtliga 

kunskapsformer, 35 procent, har en andel på 40 procent elever som nått upp till endast 

faktakunskaper. Att en andel på 40 procent av eleverna från skola V bara uppnådde 

faktakunskaper skapar en likvärdighet mellan skola V och skola A, G och L. Samtidigt blir den 

låga andelen som avgick med samtliga kunskapsformer negativ för likvärdigheten. Skola A, G 

och L med nästan exakt samstämda medelresultat över undersökningsperioden skapar en stark 

likvärdighet mellan dessa skolor i ämnet engelska eftersom resultatbilden blir jämnare. 

 

5.4. Jämförelse mellan ämnen 

Skillnaderna mellan ämnena historia och engelska är endast marginella. Det verkar inte som 

ämnet engelska skulle ha signifikant lägre kunskapsresultat än historieämnet. Att ämnet engelska 

har haft nationellt prov under hela undersökningsperioden förefaller inte påverkat resultatbilden i 

denna undersökning. Att det nationella provet skulle bidra till en minskning av betygsinflation 

som diskuterats av Gustafsson & Yang-Hansen (2009) finner det inget stöd för i denna 

undersökning.  
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från de båda analysdelarna. Resultaten utgör av fem olika 

teman som täcker in undersökningens syfte och frågeställningar. Ett sjätte och sista tema 

sammanfattar resultaten från samtliga teman. 

 

6.1. Måluppfyllelse och kunskap 

De kunskaper eleverna har tillgodogjort sig efter avslutad grundskoleutbildning är direkt 

förknippbat med vilka betygsteg deras måluppfyllelse nått fram till. Detta eftersom de olika 

betygstegen innehåller olika kunskapsformer. I pedagogisk forskning konstaterats att det 

förekommer en allmän faktafiering av kunskap i skolan och att i synnerhet godkändnivån blir 

lidande av detta fenomen. Detta innebär att godkändnivå domineras av faktakunskaper och att de 

fyra kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet först verkar tillsammans på 

väl godkändnivån. Denna senare fusion av samtliga kunskapsformer är dock inte förenlig med 

varken forskning eller de utbildningspolitiska publikationer som låg till grund för 1990-talets 

skolreform. I SOU 1992:94 hävdas klart och tydligt att kunskapsformerna, skolpraktiken till 

trots, inte är hierarkiska. Vi menar att det är av intresse för undersökningens syftet är att notera 

att skillnaden mellan de olika graderna av måluppfyllelse kan ses som en skillnad mellan typ och 

grad. Där skillnaden mellan godkändnivån och väl godkändnivå är en skillnad av typ medan 

skillnaden mellan väl godkändnivån och mycket väl godkändnivån är en skillnad av grad.    

 

6.2. Likvärdighetsbegreppet  

Utifrån begreppsanalysen av likvärdighetsbegreppet framkommer olika tolkningar av begreppet 

liksom att det kan tolkas och appliceras på olika nivåer i utbildningsväsendet. Englund & 

Quennerstedt (2008) har konstaterats att likvärdighetsbegreppet har en performativ funktion med 

applikationskriterier som fungerar som en stridspunkt för hur man uppnår begreppet. 

Applikationskriterierna varierar mellan olika nivåer i utbildningsväsendet. Variationer återfinns 

mellan nationell och kommunal nivå medan vi på skolnivån inte kan urskilja några entydiga 

applikationskriterier. Applikationskriterierna för likvärdighet på nationell nivå är måluppfyllelse 

medan det på kommunal nivå är mer ideologiskt betingat.  
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Likvärdighet kan utifrån Francia (1999) och Bergh (2008) även definieras utifrån andra begrepp 

såsom kvalitet, valfrihet och jämlikhet. Av dessa begrepp är jämlikhetsbegreppet det som är mest 

inkorporerat i likvärdighetsbegreppet. Jämlikhet kan i sin tur definieras som jämlikhet i: chanser, 

resultat eller resurser, vilka är definitioner som också kan motsäga varandra, vilket för konflikten 

mellan definitionerna in i likvärdighetsbegreppet.  

 

6.3. Likvärdighet utifrån ett kunskapsperspektiv 

När likvärdighetsbegreppet kopplas till ett kunskapsperspektiv blir det naturligt att relatera 

kunskap till likvärdighet i form av jämlikhet i resultat eftersom det endast är likvärdigheten 

mellan de kunskapsformer eleverna har uppnått som går att mäta. Om kunskap relateras till 

likvärdighet i form av jämlikhet i resultat måste målet vara att alla elever ska uppnå samtliga 

kunskapsformer det vill säga resultatet ska vara jämlikt. Eftersom alla kunskapsformer inte 

förekommer på godkändnivån måste således alla eleverna nå minst väl godkänt för att 

likvärdighet skall uppnås.   

 

6.4. Likvärdighet mellan elevernas förvärvade kunskap 

Utifrån den statistiska analysdelen där kunskapsspridningen granskats mellan elever 

framkommer att likvärdighet mellan eleverna i samma årskurser inom de enskilda skolorna inte 

uppnås. Det finns även en negativ trend för likvärdighet mellan olika årgångar av elever som 

avslutar grundskolan under undersökningsperioden eftersom resultatspridningen mellan årgångar 

är tydligt uttalad. Det finns dock under perioder på och vissa skolor positivt utfall för 

likvärdighet mellan årgångarna, i dessa fall är resultatspridningen mellan årgångarna marginell 

eller obefintlig.  

 

6.5. Likvärdighet mellan skolorna 

Likvärdighet mellan skolorna visar sig i undersökningen vara en aning komplex. Det finns först 

och främst för historieämnet en viss likvärdighet mellan olika par av skolorna medan det mellan 

de olika grupperna som utgör paren inte finns någon större likvärdighet.  I ämnet engelska finns  

en stark likvärdighet mellan tre av fem skolor i undersökningen baserat på ett medeltal för 

resultatspridningen över hela undersökningsperioden. Det är dock fyra skolor som hade en andel 
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på 40 procent elever som uppnådde endast faktakunskaper, vilket skapar en mindre likvärdighet 

mellan dessa tre som var väldigt likvärdiga i sina resultat. Det finns även en skola som endast 

liknade dem i andelen elever som bara uppnådde faktakunskaper. Samtidigt fanns det ytterligare 

en skola som presterade mycket bättre än de andra och bidrog med en negativ effekt till 

likvärdigheten.  

 

6.6. Kunskapsspridning och likvärdighet 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utifrån tolkning av likvärdighet i form av jämlikhet i 

resultat och med ett resultatperspektiv träder en komplex bild av likvärdigheten mellan skolor 

och årgångar fram där likvärdighet varierar från år till år och även mellan skolor. Utifrån ett 

kunskapsperspektiv och en tolkning av likvärdigheten som jämlikhet i resultat menar vi att 

likvärdighet är långt ifrån uppnådd i det svenska skolväsendet. I denna undersökning framgår 

även att om alla elever i grundskolan skulle nå målen för godkänt så skulle likvärdighet 

fortfarande inte uppnås. Denna slutsats menar vi kan utgöra en grund för en vidare diskussion av 

den förenklade synen på kunskap och måluppfyllelse som råder i det offentliga samtalet om 

skola och dess verksamhet.  

7. Diskussion 
I detta avsnitt återkopplar vi till den forskningen som ligger till grund för begreppsanalysen av 

likvärdighetsbegreppet och kunskapsbegreppet. Först tolkar vi undersökningens resultat och 

därefter presenteras några för undersökningen centrala slutsatser. Avslutningsvis relateras 

slutsatserna till den tidigare forskningen och styrkor och svagheter i uppsatsen uppmärksammas.  

 

Som framkommer i undersökningens resultatdel finns en likvärdighetsproblematik mellan 

betygstegen och de olika kunskapsformerna. Godkändnivån har tappat tre av fyra 

kunskapsformer vilket innebär att elever som endast når upp till en godkändnivå avslutar skolan 

med endast faktakunskaper, om memorerad fakta ens kan räknas som kunskap? En huvudslutsats 

som vi kan dra utifrån denna undersökning är att kunskapsspridningen kan betraktas som ett 

större likvärdighetsproblem än dålig måluppfyllelse eftersom så många fler blir lidande av dess 

effekt. 
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Vår slutsats om en likvärdighetsproblematik i kunskapsformerna blir problematisk i förhållande 

till granskningsperspektivet eftersom applikationskriterierna för vad som är ett 

likvärdighetsproblem skiljer sig mellan vår slutsats och granskningsperspektivet. Problemet med 

granskningsperspektivet som vi ser det är att det baseras på en kunskapssyn som skiljer 

kunskapsutvecklingen från den personliga utvecklingen. Kunskapen betraktas på så vis som ett 

verktyg som individen kan använda utan att påverkas av densamma. Hög måluppfyllelse skall 

åstadkommas genom en fokusering på hårda resultat som skall uppnås genom en faktafiering av 

kunskap och en utökad kontroll samt granskning genom summativa tester, i form av nationella 

prov. Denna kontrollapparat framstår som ett ineffektivt sätt att uppnå likvärdighet eftersom 

även total måluppfyllelse inte ger eleverna likvärdiga kunskaper. Kontrollapparaten kan inte 

åtgärda problemet genom att konvertera faktakunskaper till ett samspel mellan samtliga 

kunskapsformer med hjälp av fler summativa tester. Fler summativa tester menar vi leder snarare 

till ännu mer faktafiering så att mer stoff skall kunna återges i test. Detta granskningsparadigm 

kan istället tänkas leda till en sänkning av kunskapsstandarden när tre av fyra kunskapsformer 

berövas stor del av grundskolans elever. Om en sänkning av kunskapsstandarden är avsiktlig från 

granskningsperspektivets företrädare så motsätter vi oss denna, vilket även Francia (1999) tycks 

göra i sin diskussion om jämlikhet i resultat. Utifrån Francia (1999) kan vi konstatera att sänkta 

kunskapskrav är ingen lösning som kan åtgärda kunskapsspridningen. En sådan sänkning av 

kunskapsstandarden är det som verkar ha skett för godkändnivån i den svenska grundskolan 

genom en senareläggning av de fyra kunskapsformernas samspel. Vi menar att denna hierarkiska 

uppdelning av kunskapsformerna och resultatorienteringen berövar godkändnivån dess 

meningskapande kunskapskonception vilket Wahlström (2008) menar kan hända om 

resultatorienterade och essentialistiska kunskapskonceptioner prioriteras före meningskapande 

konceptionen. Detta stärker vår slutsats om att det finns en likvärdighetsproblematik kopplad till 

de olika kunskapsformerna. De summativa testerna och faktafieringen anser Bergh (2008) kan 

leda till en standardisering av vad eleverna ska lära sig i skolan, såväl som en begränsning av 

pedagogernas professionella handlingsutrymme. En standardisering av kunskaper anser vi kan 

leda till olika former av nivågrupperingar för att den standardiserade kunskapen bättre ska kunna 

svara mot elevers olika kunskapsnivåer. En sådan tolkning menar vi är förenlig med resultaten 

från vår undersökning som visar att det finns en tydlig skillnad mellan elever på olika 

kunskapsnivåer. En standardisering av kunskaper som i sin tur leder till nivågruppering kan även 
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förklara den ökade resultatspridningen för elever mellan åk fyra och åk åtta som Román (2009) 

iakttagit. Nivågrupperingen skulle därmed fungera som en dold differentiering. Liksom 

förstärkas av faktorer som kamrateffekter och lärarförväntningar (Gustafsson & Myrberg, 2009).   

 

Enligt vår mening bidrar granskningsperspektivet till en förenklad kunskapssyn i det offentliga 

samtalet om skolan. Såväl som andra applikationskriterier för både kunskapsbegreppet och 

likvärdighetsbegreppet än de som framförs i denna undersökning. Detta medför att även vår 

slutsats om en likvärdighetsproblematik kopplad till de fyra kunskapsformerna kommer i 

konflikt med granskningsparadigmets fokusering på dålig måluppfyllelse som det största 

likvärdighetsproblemet. Även om granskningsperspektivets företrädare skulle erkänna den 

likvärdighetsproblematik som konstaterats i denna undersökning så skulle inte denna 

likvärdighetsproblematik kunna lösas inom granskningsperspektivet eftersom det snarast 

förstärker det brott mot likvärdigheten som vi här konstaterat. Enligt vår mening riskerar detta 

granskningsperspektiv som är så dominerande i utbildningsväsendet att utvecklas till ett 

granskningsparadigm om granskningsperspektivets kunskapssyn tillåts expandera. 

 

I motsats till granskningsperspektivet ställs bildningsperspektivet, vilket är det perspektiv som 

bäst framhäver den likvärdighetsproblematik som undersökningen visar. Detta perspektiv 

representeras främst av Carlgren (2009) som menar att samtliga kunskapsformer måste samspela 

för att kunskap skall kunna konstrueras. Kunskapen skall inom bildningsperspektivet även 

konstrueras i samspel med individens personlighetsutveckling. Med andra ord, i motsats till 

granskningsperspektivet vars applikationskriterier för kunskap består av endast kunskapsformen 

fakta, består bildningsperspektivets applikationskriterier för kunskap av alla fyra 

kunskapsformerna. Alla fyra kunskapsformer i kombination är även de applikationskriterier som 

denna undersökning ställt upp för kunskap. Undersökningens slutsats är att många elever 

avslutar sina grundskolestudier med endast faktakunskaper vilket vi anser är ett 

likvärdighetsproblem som inte är förenligt med den kunskapssyn som finns inom 

bildningsperspektivet. 

 

Även bildningsperspektivets kunskapskonstruktion som symbiotisk med den personliga 

utvecklingen menar vi skulle kunna vara relevant för att bryta granskningsparadigmets 
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förstärkning av det likvärdighetsproblem som vi observerat. Genom att sträva efter att utveckla 

elevernas person samtidigt som deras ämneskunskaper utvecklas så tillfogas ämnesinlärningen 

en meningsskapande faktor som vi anser frammanar en förståelse i förhållande till fakta- och 

ämneskunskaperna. Detta borde ge en mer beständig kunskap än den faktamemorering som tycks 

dominera godkändnivån i grundskolan. Om bildningsperspektivet är tätare bundet till en mer 

meningsskapande kunskapskonstruktion blir även en formativ bedömning av elevernas 

kunskaper förenligt med bildningsperspektivet. Detta skapar ännu en motståndspunkt i 

förhållande till granskningsparadigmets summativa bedömning. Utifrån de skilda perspektivens 

syn på kunskap och bedömning framstår bildningsperspektivet att förlita sig på pedagogernas 

professionalism, medan granskningsparadigmet snarare begränsar pedagogernas 

handlingsutrymme och nedvärderar deras kompetens.   

 

Ytterligare en fördel med bildningsperspektivet är dess klara förankring i pedagogisk forskning 

vilket framkommer tydligt i SOU 1992:94. Denna förankring till den pedagogiska forskningen 

har dock iakttagits genomgående i begreppsanalysen, i vilken bildningsperspektivets förenlighet 

med ny pedagogiska forskningen stärkts kontinuerligt. I motsats tycks inte 

granskningsperspektivet erhålla samma förankring inom pedagogisk forskning, vilket framgår i 

begreppsanalysen där ingen forskare företräder den expansiva kontroll och 

granskningsapparaten. Flera forskare tar dock avstånd från den eller varnar för dess negativa 

konsekvenser.  Frågan som kan ställas är vilken forskningsauktoritet som 

granskningsperspektivet egentligen grundar sig på? Även frågan hur granskningsperspektivet 

kan expandera trots den pedagogiska forskningens oroväckande varningar. Vi anser att talet om 

likvärdighet och måluppfyllelse i det offentliga samtalet måste återgå till att baseras på 

pedagogisk forskning och att expertkunskapen som finns inom området inte kan avfärdas som 

flum, vilket enligt Carlgren (2009) sker i dagens skoldebatt. Frågan är om en återgång till 

bildningsperspektivet med dess starka pedagogiska förankring inte vore eftersträvansvärd.  

 

En styrka som undersökningen har anser vi är konstruktionen av bakgrundsavsnittet till en 

begreppsanalys av de begrepp som utgör en röd tråd genom hela undersökningen. Denna 

begreppsanalys blev nödvändig för att fullt klargöra begreppens olika dimensioner och relationer 
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till varandra. Denna begreppsanalys utgjorde även förutsättningarna för den andra analysdelen 

och undersökningens slutsatser.  

 

En svaghet som denna undersökning har utgörs av den andra analysdelens kontextbundenhet till 

en enskild kommun och de fem skolor som finns inom denna. Denna geografiskt kontextuella 

förankring gör det omöjligt att applicera våra resultat på alla skolor i Sverige. Å andra sidan 

finns det inget som föranleder någon misstanke om att resultaten från skolorna i den utvalda 

kommunen skulle avvika på något markant sätt från andra kommuner och skolor i Sverige.    

 

En annan svaghet med undersökningen är avgränsningen av begreppet likvärdighet analysdel två, 

till likvärdighet i jämlikhet i resultat. Med denna avgränsning blir likvärdighetsbegreppet 

definitionsmässigt begränsat eftersom andra begrepp som frihet, jämlikhet i chanser och resurser, 

samt kvalitet försvinner från begreppsparaplyet. Vi anser dock att jämlikhet i resultat är den 

definitionen av likvärdighet som bäst passar in på vår undersökning därför att vi studerat 

betygsstatistik som underlag för elevers kunskapsspridning, men även för att likvärdighet i form 

av jämlikhet i resultat är den formen av likvärdighet som mäter slutresultatet, vilket vi anser vara 

av störst vikt. Vi ser de andra formerna av likvärdighet som möjliga vägar eller möjliga 

tillvägagångssätt för att i slutänden uppnå jämlikhet i resultat. I likhet med Francias (1999) 

diskussion om jämlikhet i resultat menar vi att jämlikhet i resultat kan ses som en förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle och att jämlikhet i resultat är en förutsättning för mångfalden såväl 

som för att avhjälpa en socioekonomisk reproduktion. I förhållande till våra 

undersökningsresultat är likvärdighet i form av jämlikhet i resultat det som i slutändan måste 

uppnås för att den likvärdighetsproblematik vi iakttagit skall upphöra.  
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