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Inledning 
 
 
 
Jämlikhet som forskningsproblem 
 
 
�Elevvården säkerställer också möjligheten till jämlikt lärande för alla� (Grunderna för 
läroplanen 2004:22) 
 
�Det demokratiska samarbetets viktigaste värden är: alla människors lika värde, respekt för 
individer och samansvar� (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:18, min översättning från isländska) 
 
�Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov� (Lpo 94:2) 
 
�Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati� (LBK nr 870 af 21/10/2003§1) 
 
�I et fleirkulturelt samfunn skal opplæringa fremje likestilling mellom elevar med ulik 
bakgrunn og motverke diskriminerande holdningar� (L97:56) 
 
 
Citaten ovan är hämtade från nationella styrdokument för grundskolor i de nordiska länderna. 
Norden som region har mycket gemensamt, både historiskt och politiskt. I utbildningsdebatten 
fungerar de nordiska grannarna som en naturlig referenspunkt vad gäller exempelvis 
internationella kunskapstest, i synnerhet när skillnader upptäcks länderna emellan (se t ex 
Mathiasson 2005). De nordiska välfärdsstaternas utveckling och utbyggnaden av skolväsendet 
har varit nära kopplad till jämlikhetsfrågor. Hur ser det ut idag? Hur behandlas jämlikhet i de 
nordiska ländernas läroplaner? Vilka skillnader och likheter finns mellan de nordiska länderna 
i denna fråga? Det är frågor som jag velat studera närmare och valt att göra genom en 
diskursanalys av nationella styrdokument utifrån begreppet jämlikhet. 
 
Jämlikhet som begrepp är långt ifrån entydigt och begreppets innehåll skiftar beroende på 
vilken samhällssfär som det används inom. På utbildningsområdet har en central fråga varit 
att säkra lika tillgång till utbildning genom att ta bort formella hinder, men också att 
förespråka omfördelning för att utjämna olika förutsättningar. Detta kan ske mellan individer 
eller mellan grupper (Hadenius 1990, Bergström 1995). Jag har i denna studie valt att särskilt 
ta fasta på att jämlikhet innebär ett särskiljande av individer eller grupper från det som anses 
vara norm. Jämlikhetens väsen kräver att någon (en individ eller en grupp) ska bli jämlik med 
någon annan (individ eller grupp). Därigenom framträder inte bara en bild av normen utan 
också vilket slags jämlikhet som anses vara behövligt och önskvärt. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet är att undersöka jämlikhetsdiskurser i nordiska nationella styrdokument för grundskolor 
med särskilt avseende på gruppbildning. 
 
Frågeställningar: 

- Vilken/vilka diskurser finns kring �jämlikhet� i de nationella styrdokumenten? 
- Hur behandlas individer respektive grupper? Hur ser normbildningen ut? 
- Vilka grupper särskiljs och hur? Finns en hierarki mellan olika grupper? 
 

Teoretisk utgångspunkt för studien är Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes post-
strukturalistiska diskursteori som jag valt att komplettera med genusteoretikern Judith Butler 
som inom samma vetenskapliga tradition tagit sig an kön/genus. Laclau & Mouffe (1999) har 
jag valt främst för deras intressanta resonemang kring gruppbildning och identitet. Butlers 
(1999) omkullkastande av dikotomin mellan kön och genus är ett viktigt komplement då jag 
anser att det finns mekanismer i genusskapandet som skiljer sig från andra identitetsskapande 
processer. Främst visar sig i denna skillnad i att �kön� som kategori uppvisar en sådan skenbar 
självklarhet och naturlighet. 
 
Jag kommer inledningsvis att redogöra för mina teoretiska och metodologiska val. Själva 
analysen är strukturerad under två huvudrubriker: Jämlikhet och Gruppbildning. Under varje 
rubrik redovisas studien i form av teman där de fem nordiska länderna behandlas gemensamt. 
Detta för att det ska vara enklare att jämföra länderna med varandra. Avslutningsvis samman-
fattar jag studiens resultat samt ger förslag på vidare forskning i ämnet. 
 
 
 

Teori och metod 
 
 
 
Teori 
 
 
Diskursanalys 
 
Det övergripande syftet med en diskursanalys kan sägas vara att lyfta fram den sociala 
världens föreställningar och idéer. Språket är centralt för en diskursanalys, det är genom 
språket som en diskurs skapas, återskapas och förändras. Bland olika diskursteoretiker finns 
olika idéer om gränsdragningen mellan diskursens skapande och skapade egenskaper. Klart är 
dock att en diskurs aldrig kan vara en enkel spegling av det som sker eller finns utan är alltid 
en del av den diskursiva processen. 
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Den diskursanalys som jag valt att använda till min studie är den som arbetats fram av Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe. Deras diskursanalytiska verktyg fungerar bra till en komparativ 
studie och de har en mycket intressant syn på gruppbildning och identitet. Butlers genusteori 
kompletterar deras teori på ett bra sätt genom att närmare gå in på könsdikotomin vilken 
Laclau & Mouffe inte har behandlat lika ingående. Två verk utgör teoretisk utgångspunkt, 
Laclau & Mouffes Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics 
(1999) samt Butlers Gender Trouble (1999). Författarna genomför i bägge verk en 
dekonstruktionsanalys av centrala teoretiska verk inom sina respektive fält. Laclau & Mouffe 
arbetar främst med marxistiska och strukturalistiska texter och Butler koncenterar sig på 
kön/genus/sexualitet i texter av bland andra Foucault och Kristeva. På så sätt kan de sägas 
vara exempel på genomförda diskursanalyser. Laclau & Mouffes bok inkluderar även viktiga 
diskursteoretiska diskussioner som är väl användbara verktyg för andra diskursanalyser. 
Winther Jørgensen & Phillips (2000) har skrivit en jämförande bok av olika diskursanalytiska 
teorier som är av hjälp i tolkningen av Laclau & Mouffes bitvis svårgenomträngliga 
teoribygge. 
 
Gemensamt för Butler, Laclau och Mouffe är att de tillhör den poststrukturalistiska 
traditionen, där språket står i centrum.  Till skillnad från inom strukturalismen kan språket 
som mönster aldrig fixeras helt enligt poststrukturalismen. Istället pågår en ständig kamp om 
att fixera betydelsen och därmed diskursen. Hos Laclau & Mouffe flyter epistemologi och 
ontologi samman då de menar att det är diskursen som konstituerar den sociala världen. 
Diskursen är ett försök att strukturera och förenkla en värld präglad av skillnader och oregel-
bundenheter. Hur vi uttrycker och uppfattar den sociala världen är en del av denna diskursiva 
process att försöka skapa regelbundenheter (Laclau & Mouffe 1999: 96-111, Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:13,41). 
 
Laclau & Mouffe framhåller två viktiga dimensioner av en diskurs. För det första kan en 
diskurs aldrig bli någon slutgiltigt stängd enhet. Olika diskurser för en ständig kamp för att 
uppnå hegemoni och därmed bli det rådande sättet att tänka och tala. Där diskurserna skiljer 
sig råder det antagonism vars konfliktsituation endast kan upphävas genom ett hegemoniskt 
ingripande (Laclau & Mouffe 1999:96-145, Winther Jørgensen & Phillips 2000:33-56). För 
det andra menar Laclau & Mouffe att det inte finns någon skiljelinje mellan det diskursiva och 
det icke-diskursiva. Det betyder inte att det skulle finnas någon verklighet, det finns en värld 
omkring oss men vi har ingen möjlighet att finna någon sanning eller objektiv kunskap om 
den (Laclau & Mouffe 1999:96-107).  
 
Kampen om att fixera språkets betydelse står i centrum för den diskursanalytiska ansatsen. 
Hos Laclau & Mouffe är basen för diskursen artikulationen, det är artikulationens form som 
är grunden för våra system av sociala relationer. Genom artikulationsprocesser sker de försök 
till betydelsefixering som kännetecknar en diskurs. Skillnader som inte är artikulerade i 
diskursen kallar Laclau & Mouffe element medan de artikulerade skillnaderna kallas moment. 
I den diskursiva processen ingår omvandlingen från element till moment men förvandlingen 
från element till moment blir aldrig fullständig (Laclau & Mouffe 1999: 96-111, Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:13,41). 
 



 6

I en diskurs är vissa tecken av särskild betydelse och kallas därför nodalpunkter. Vilken 
betydelse som ska tillskrivas dessa tecken brukar vara föremål för kamp och de tillhör därmed 
gruppen av element. Centrala tecken som beroende på diskurs får olika betydelse kallas för 
flytande signifikanter. Den diskursiva kampens mål är att låsa fast ett teckens betydelse och 
bestämma dess relation till andra tecken, i så kallade ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:33-36). Ekvivalenskedjorna är ett sätt att göra en förenkling av det politiska 
fältet, och beroende på vilken antagonism man undersöker kommer dessa kedjor att se olika ut 
(Laclau & Mouffe 1999:130f.).  
 
 
Gruppbildning och identitet 
 
Identiteter är enligt studiens valda huvudteoretiker inga fasta kategorier utan alltid en del av 
diskursiva processer där exklusionen är en nödvändig dimension. Olika grupper i samhället 
kan aldrig existera som naturliga och objektiva kategorier, utan de är alltid skapade. Laclau & 
Mouffe menar att politiken har större betydelse än ekonomin i skapandet av grupper, men det 
är ändå alltid i diskursen som grupperna konstitueras (Winther Jørgensen & Phillips 2000:40-
44).  
 
Gruppbildningen har två centrala aspekter. För det första krävs en avgränsning mot andra 
imaginära grupper. Genom att definiera �den andre� definieras också det egna subjektet och 
den egna identiteten. Ekvivalenskedjor har en central roll i denna definieringsprocess. För det 
andra sker ett förbiseende av de variationer som finns inom gruppen. Enligt Laclau & Mouffe 
innehar gruppbildning en viktig politisk dimension eftersom den ingår i kampen om hur ett 
samhälle ska uppfattas. Olika diskurser om samhället innefattar bilder av hur befolkningen 
ska delas upp (Laclau & Mouffe 1999:127-133, Winther Jørgensen & Phillips 2000:51-53). I 
min studie om jämlikhet krävs någon form av uppdelning i grupptillhörighet för att jäm-
likhetsfrågor ska bli aktuella vilket gör Laclau & Mouffes diskussion om gruppbildning 
mycket aktuell. Laclau & Mouffe menar vidare att i organiserandet av ett samhälle finns det 
alltid en föreställning om en objektiv helhet som utgångspunkt. Samhället är dock, enligt 
Laclau & Mouffe, endast en imaginär storhet utan givna och klara avgränsningar. För att upp-
rätthålla en skapad helhet är ekvivalenskedjor och de antagonistiska gränserna av yttersta be-
tydelse. Helheten upplöses om dessa försvinner eftersom det inte finns något utanför det 
konstituerade (Laclau & Mouffe 1999:111-145).  
 
Butlers genusteori drar den konstituerande diskursiva processen till sin spets i sitt omkull-
kastande av distinktionen mellan kön och genus. Hon menar att subjektet konstitueras genom 
en kontinuerlig process av handlingar, språkliga och icke-språkliga, som formar och utgör 
våra föreställningar om vilka vi är och vilka vi inte är. Kategorin kön är diskursivt konsti-
tuerad och går inte att skilja från genus som traditionellt fått beteckna den sociala och kul-
turella konstruktionen av kön. Vidare pekar hon på att vid försök att skapa en enhetlig grupp-
kategori sker alltid en exklusion där några faller utanför ramarna (Butler 1999:29-33,165-
190).  
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Jämlikhet 
 
Någon precis definition av jämlikhet finns inte att hämta hos studiens huvudteoretiker men 
deras teoretiska resonemang ger perspektiv på jämlikhet som begrepp. Laclau & Mouffe 
(1999) har genomfört en teoriutveckling av relationerna mellan hegemoni, demokrati och 
socialism som utmynnat i deras syn på den kampen inom och mellan diskurser för att låsa fast 
betydelser och uttryckssätt. Butler pekar på faran för den feministiska jämlikhetsrörelsen att 
fastna i slutna identitetskategorier. Agentskapet för �kvinnor� menar hon kan bli starkare 
genom att öppna kategorin och släppa de premisser som nu råder för identitetsbildning. Dock 
framhåller hon att det i dagens samhälle ändå kan vara nödvändigt med politik grundad i idén 
om identiteter men menar att de inte får stängas (Butler 1999:4-9, 187-190, 1992:19). Butlers 
syn på makt är en kritik av den liberala tanken att makt är en fråga om viljehandling. Makt-
relationer är enligt Butler något som både begränsar och konstituerar vår viljehandling och 
därmed kan makt bara flyttas och inte avstås från eller tas tillbaka (1999:158). 
 
Olika former för jämlikhet/rättvisa har diskuterats av Nancy Fraser, som i likhet med studiens 
huvudteoretiker kan sägas röra sig i det postmarxistiska fältet, där hon gör en distinktion 
mellan två dimensioner av att arbeta för jämlikhet. Det handlar om dilemmat mellan jämlikhet 
som utjämning genom omfördelning (redistribution) och uppvärdering genom erkännande 
(recognition) (Fraser 1995). Detta dilemma är centralt även för min studie av jämlikhets-
diskurser. Generellt är det inom poststrukturalistisk teori inte lämpligt att på förhand ge en 
snäv definition av jämlikhet som begrepp. Snarare är det så att jag vill se hur jämlikhet 
konstrueras i de olika texternas diskurser. Men som utgångspunkt har jag Butlers, Laclau och 
Mouffes teorier kring gruppbildning, maktrelationer och identitet. Som komplement fungerar 
Frasers centrala dilemma. Jämlikhet som begrepp i forskningen kring utbildningspolitik 
diskuteras närmare i relation till jämlikheten i läroplanerna i analysdelen. 
 
 
Forskningsläge 
 
Komparativa studier av jämlikhet i nordiska läroplaner har varit att svåra att finna. Den forsk-
ning som finns är istället fokuserad på varje land för sig utan något större jämförande perspek-
tiv. Ur ett internationellt perspektiv finns det rikligt av läroplansstudier kring jämlikhetsfrågor 
ur olika perspektiv. Ett exempel på läroplansstudier som utgår från en poststrukturalistisk 
ansats är antologin Expanding Curriculum Theory (Reynolds � Webber 2004) där det tas ett 
vidare grepp på läroplansstudier. Ur ett svenskt perspektiv är Karin Hadenius avhandling från 
1990 en central utgångspunkt även om den inte behandlar nuvarande läroplan. Även Göran 
Bergström har forskat kring jämlikhet och svensk utbildningspolitik där han funnit att det 
skett ideologiska förändringar i den svenska utbildningspolitiken med resultatet att värden 
som jämlikhet och demokrati förlorat kraft i debatten (1995). Två exempel på textanalytiska 
studier av utbildningspolitiska styrdokument är Ann-Kristin Göhl-Muigai (2004) som forskat 
kring begreppet ansvar i förskolans styrdokument och Guadalupe Francia (1999) som studerat 
likvärdighetsbegreppet i grundskolan. Även Tomas Englund (1999) har studerat likvärdighet. 
I antologin Värdegrund och svensk etnicitet (Linde 2001) finns studier på värdegrundstexter 
med ett kritiskt perspektiv på hur etnicitet och svenskhet behandlas. Jämlikhet utifrån en 
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feministisk ansats finns bland annat i Twenty-First-Century Feminist Classrooms (Macdonald 
- Sánchez-Casal 2002).  
 
Till den här studien har jag främst använt mig av litteratur och forskning innehållande så pass 
generella resonemang att de går att applicera på en komparativ studie. Den politiska kontexten 
är inte i fokus i den här studien och därför har jag till stor del valt bort litteratur som i huvud-
sak behandlar denna.  
 
 
Metod 
 
 
Val av metod 
 
Studiens metod utgörs av en kvalitativ textanalys av komparativt slag. Kvalitativ textanalys är 
ett fruktbart sätt att studera idéer, föreställningar och rådande normer då språket och texten 
står i fokus. Det finns många olika sätt att utföra en diskursanalys på och skillnader går ofta 
mellan hur mycket material som studeras och hur djupgående. Genom att välja fem länder blir 
materialet av sig självt av relativt stort omfång. Jag har heller inte velat göra alltför snäva 
avgränsningar i de texter som jag studerat. Ett sätt att göra studien snävare hade varit att 
koncentrera mig på värdegrundstexter i likhet med Värdegrund och svensk etnicitet (Linde 
2001) men jag har velat inkludera fler områden i styrdokumenten och därmed få en bredare 
bild av diskurserna. 
 
Texternas relation till den kontext som de producerats inom är ytterligare en aspekt som 
skiljer olika diskursanalytiska metoder åt. Göhl-Muigai (2004:39) väljer i sin textanalys bort 
den poststrukturalistiska ansatsen för att i högre grad fokusera på textens relation till kon-
texten. I min studie kommer kontexten i form av till exempel textens produktionsprocess och 
avsändare inte att tas upp. Istället fokuserar jag på texterna så som de föreligger utifrån min 
teoretiska utgångspunkt. Ur litteratur och tidigare forskning kommer jag därför främst att an-
vända mig av mera generella analyser och slutsatser. Denna ansats fungerar särskilt väl vid en 
komparativ studie då skillnader och likheter mellan texterna är i fokus och inte de som råder 
mellan politiska processer och system. 
 
En relevant invändning till studiens problemformulering är ifall det går att göra en jämförelse 
av detta slag där texterna producerats i olika politiska system, under olika villkor och med 
olika politiska syften. Enligt min mening är detta möjligt just eftersom de olika diskursernas 
skillnader är ett viktigt och intressant resultat. Studiens jämförelse syftar inte till att med 
precisa medel jämföra ett givet begrepp med ett exakt definierat innehåll. Tvärtom ska jäm-
förelsen belysa hur olika diskurser är konstituerade med en variation av centrala ord och 
medföljande betydelsetillskrivning.  
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Avgränsningar 
 
En komparativ studie av fem länder kräver avgränsningar av både material och problem-
formulering. Centrala styrdokument finns för skolväsendets olika stadier: förskola, 
obligatorisk grundskola och frivillig påbyggnadsutbildning. Jag har valt att fokusera på styr-
dokument för den obligatoriska grundskolan av framförallt två skäl. Dels sträcker sig grund-
skolan över en lång period, 9-10 år, vilket ger stora möjligheter till påverkan genom styr-
dokument. Dels är grundskolan obligatorisk vilket historiskt sett delvis har kopplats till jäm-
likhetssträvanden och innebär att alla barn och ungdomar går i någon form av grundskola. Ur 
historiskt perspektiv har grundskolan präglats av ideologiska överväganden och varit ett 
viktigt instrument för samhällsbyggande och statligt styre (Bergström 1995, Liljequist 1994). 
Grundskolan är därav ett lämpligt avgränsat område för en studie som har jämlikhet som 
central analysvariabel. 
 
Urvalet av länder har gjorts på grundval av att välja en region med länder som är mycket lika 
varandra (Landman 2000:27-29). De nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige, stämmer väl in på en sådan regionstudie med många gemensamma drag och ett nära 
samarbete mellan länderna. Även om Nordiska rådet idag inte har någon större betydelse är 
det ett exempel på den historiska samhörigheten genom att fungera som ett diskussionsforum 
för bland annat skol- och utbildningsfrågor (se t ex Tema Nord 2000:504).  
 
Med den regionala likheten som grund är det intressant att studera skillnader och likheter 
utifrån en särskild fråga, i det här fallet jämlikhet. Jag har valt att inte inkludera Färöarna och 
Grönland i studien eftersom de lyder under Danmark. Språkets centrala betydelse i en kvali-
tativ textanalys har givetvis också spelat in vad gäller valet av region. Genom att välja de 
nordiska länderna, Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige, behärskar jag språken till-
räckligt väl för att kunna utföra en kvalitativ textanalys.  
 
 
Material 
 
Styrdokumenten i de nordiska länderna ser mycket olika ut vilket medför viktiga metodo-
logiska ställningstaganden i valet av vilka dokument ska ingå. �Läroplan� har inte exakt 
samma innebörd de olika länderna men jag har valt att fokusera på de dokument som fungerar 
som nationella ramverk i likhet med den svenska läroplanen, Lpo 94.  För att kunna jämföra 
dokumenten har jag i urvalet av dokument fastlagt tre komponenter som måste ingå i texterna 
från varje land. De tre är centrala vad gäller studiens fokus på jämlikhet och illustrerar de 
centrala dragen i de nationella utbildningssystemen, nämligen värdegrund, skolans uppdrag 
samt ramar för arbetsmetod och innehåll.  
 
Eftersom styrdokumenten är upplagda på olika sätt har jag därför fått komplettera de doku-
ment som närmast motsvarar den svenska läroplanen med skollagstexter. Till exempel är den 
danska värdegrunden fastlagd i den danska skollagen och används endast som referat i de 
danska styrdokumenten. I de fall som jag även studerat lagtexter har jag dock begränsat mig 
till de delar som är relevanta för min studie. Styrdokumenten utgörs för det mesta av en all-
män del samt ämnesspecifika delar och jag har i min studie valt att inte inkludera planer för 
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enskilda ämnen utan koncentrera mig på övergripande ramverk. Decentralisering i de olika 
länderna har medfört att en hel del läroplansarbete är förlagt på kommun- och skolnivå. Dock 
har jag valt att inte utöka studien med lokala exempel på sådana utan i min mening är just 
dessa skillnader i centrala direktiv en intressant iakttagelse i studien. 
 
Utifrån diskursanalytiskt perspektiv är skillnader i styrdokumentens utformning inte nöd-
vändigtvis ett metodologiskt problem. Det som utelämnats är en viktig del av diskursanalysen 
och genom en komparativ ansats kan just sådana skillnader uppmärksammas. En diskurs-
analys begränsar sig heller inte till endast skrift eller tal utan inbegriper även den fasta 
formen. Ett exempel på detta är Foucaults analys av fängelsers utformning i Övervakning och 
straff (2003). I min studie utökas den skriftliga analysen inte med byggnader utan med textens 
struktur och form.  
 
Göhl-Muigai beskriver utifrån Lundgren hur läroplansbegreppet har vidgats och numera i 
likhet med det engelska �curriculum� även innefattar föreställningar och idéer som finns 
bakom en läroplan (Göhl-Muigai 2004:23). Enligt min mening finns ingen klar skillnad 
mellan föreställningarna och själva texten. Det är därför vanskligt att tala om det som ligger 
�bakom� en läroplan. Däremot ser jag, i likhet med Göhl-Muigai (2004:24), läroplaner som 
politiska dokument. En svårighet har varit att texterna har producerats under olika former vad 
gäller både utrednings- och remissförfarande samt parlamentarisk beredning. Eftersom 
studiens fokus blir för brett om dessa skillnader tas in har jag valt att inte diskutera dem 
närmare. Däremot är jag i genomförandet av textanalysen medveten om dessa skillnader och 
jämför därför med till exempel lagtexter vid behov. 
  
De studerade texterna är skrivna under olika perioder. Den svenska läroplanen är äldst och 
den finländska texten yngst. Styrdokument är givetvis tidsdokument och det bör hållas i 
minnet att de är producerade under olika tider. Samtidigt är det precis dessa texter som är 
giltiga idag och därmed också aktuella. För att jämförelserna ska bli riktiga har jag valt att 
studera de senaste versionerna av alla dokument. Till exempel ändrades den svenska läro-
planen så sent som för ett par år sedan. 
 
Nedan presenteras de dokument som utgör studiens huvudtexter: 
 
Danmark: Fælles mål 2003. � Beskrivning av de gemensamma målen för ämnen och �elevens 
alsidige personlige udvikling�. 
Island: Aðalnámskrá grunnskóla 1999. �Allmänna delen av läroplanen för grundskolan. 
Finland: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. 
Norge: L97, Læreplan, Generell del. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.  
Sverige: Lpo 94, Senaste Lydelse av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet.  
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Metodologiska överväganden 
 
I en kvalitativ textanalys på annat språk än det egna är det viktigt att vara uppmärksam på 
nyanser i tolkningen och att inte låta det egna språket styra förståelsen till sådan grad att det 
förvanskar analysen. Det enda nordiska språk som jag inte alls behärskar är finska, men efter-
som Finland har två nationalspråk, varav det ena är svenska, och alla dokument finns på 
bägge språk ser jag inte det som ett problem. Norska har två olika skriftspråk och jag har valt 
att djupstudera texten på bokmål som är mera använt än nynorsk. De citat som jag diskuterar 
låter jag vara på originalspråket med undantag för de på isländska som jag översatt. I över-
sättningen har jag för säkerhets skull kontrollerat vissa nyckelord med lexikon för att säker-
ställa att mina tolkningar inte kommer i vägen.  
 
Hedin & Lahdenperä menar att det kan behövas ett kulturkontrastivt perspektiv för att kunna 
synliggöra underliggande tankemönster. En för stark identifikation med ett rådande system av 
mening fordrar, enligt författarna, ett minoritets- eller utanförperspektiv. Hedin & Lahdenperä 
löser detta i sin studie av den svenska läroplanens värdegrundstext genom att använda ett 
komplementärt angreppssätt där Hedin får stå för det svenska och Lahdenperä står för kon-
trasten (Hedin & Lahdenperä 2000:5). Alvesson & Deetz (2000:189) betonar vikten av att 
kunna göra det bekanta obekant, men jag anser inte att detta är avhängigt av några skenbart 
naturliga faktorer såsom invandrarskap, kön och så vidare. Tvärtom menar jag, i enlighet med 
studiens huvudteori, att dessa kategorier inte är av naturen givna utan socialt konstituerade 
och att subjektet i olika sammanhang också har möjlighet till en rad olika subjekts- och 
identitetspositioner. Dock är det av högsta vikt att vara medveten om betydelsen av den olika 
grad av förförståelse som jag innehar om de olika länderna.  
 
Enligt poststrukturalistisk teori finns ingen objektiv sanning att finna genom en studie som 
denna. Den epistemologiska utgångspunkten är att vi inte kan finna någon säker objektiv 
kunskap om den så kallade verkligheten. Därav inte sagt att vi inte kan producera kunskap 
eller att kravet på intersubjektivitet skulle bli mindre vid en diskursanalys. Snarare är det så 
att intersubjektivitetskravet blir än viktigare.  
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Analys 
 
 
 
 
Jämlikhet 
 
 
Jämlikhet i läroplansforskning 
 
Jämlikhet är ett begrepp som saknar en enkel och tydlig definition. Begreppet används inom 
en rad olika samhällsområden, till exempel politik, juridik, ekonomi och sociala frågor, och 
begreppets innehåll skiftar mellan områden och inom dem (Hadenius 1990:30-36, Bergström 
1995:10). Enligt Jönsson (1995:193) måste begreppet för att kunna diskuteras först avgränsas 
genom att tydliggöra val av område för jämlikheten samt vilka jämlikheten gäller. Hon gör 
dessutom en åtskillnad mellan resurs- och resultatjämlikhet. Vidare finns det enligt Jönsson 
ingen allmängiltig regel för jämlikhet utan en rad olika normer för olika samhällsområden. 
 
Forskare som studerat jämlikhet och utbildningsfrågor väljer oftast att göra en klassificering 
av jämlikhet som beskriver vad det är som ska bli lika. Karin Hadenius använder sig av tre 
förklarande definitioner av jämlikhet i sin studie av svensk utbildningspolitik, nämligen lika 
möjligheter, lika behandling och lika resultat (Hadenius 1990:36). Hon kontrasterar jämlikhet 
med ett annat värde, valfrihet, och menar att lika behandling och lika resultat inte går att 
förena med valfrihet. Bergström urskiljer i en studie av svenska läroplaner tre olika betydelser 
av jämlikhet: �principen om lika tillgång till utbildning, att utbildningen skall vara likvärdig 
och att jämställdhetsfrågan skall genomsyra skolan� (Bergström 1995:10). Han väljer att 
lämna jämställdhetsfrågan därhän och nöjer sig med att utreda de två första jämlikhets-
betydelserna. Principen om lika tillgång menar han är den klassiskt liberala med elevens egen 
förmåga i centrum, och de yttre faktorerna ges olika stor förklaringskraft beroende på 
positionering inom det liberala fältet. Principen kan sägas vara av snittet �lika chans�. Den 
andra betydelsen, att utbildningen ska vara likvärdig, är i Bergström mening av socialliberalt 
slag. Bergström menar vidare att för reella lika möjligheter krävs någon sorts omfördelning 
(Bergström 1995:10-12).  Francia använder sig av tre definitioner av jämlikhet, nämligen i 
chanser, i resurser och i resultat (Francia 1999:53-56). Jämlikhet är uppenbarligen ett begrepp 
som svårligen låter sig ringas in med exakthet. Snarare är det så att det pågår ständiga försök 
till betydelsefixering från både forskare och de styrande. 
 
 
Nyckelord i jämlikhetsdiskurserna 
 
I de studerade texterna framkommer en rad olika nyckelord. Vissa har några av länderna 
gemensamma medan andra är mer specifika för ett eller ett par länder. Några av dem ger 
intryck av att vara självklara och kan anses tillhöra tecken som är moment. Andra begrepp 
uppvisar ofta motsägelsefulla betydelser i relation till olika frågor i texten. De mest centrala 
kan anses vara nodalpunkter. Nedan följer kort beskrivning av centrala ord i de olika 
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ländernas jämlikhetsdiskurser medan betydelsen som dessa ges diskuteras mera ingående i en 
jämförande tematisk framställning. Jag kommer inte att närmare att gå in på vilka tecken som 
är moment respektive element utan fokusera på själva processen för betydelsetillskrivning. 
Nyckelord och centrala begrepp är särskilt markerade. 
 
I Norges läroplan framkommer �fellesskap� och �tilpassing� som två centrala nyckelord. 
Undervisningen ska anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar samtidigt som 
det läggs stor vikt vid det gemensamma och de gemensamma referensramarna. Detta sker 
inom den så kallade �einskapsskulen�.�Likestilling� används främst i relation till �kön� men 
även i ett bredare sammanhang. Ett sammanhållande värde i Norges jämlikhetsdiskurs är 
�likeværd�. 
  
I det finländska dokumentet framstår �jämlikhet� som ett nyckelord och används även i ett 
resultatperspektiv, till exempel �jämlikt lärande�. Dessutom framhålls �jämställdhet� både 
mellan könen och mellan olika områden. Den sociala gemenskapen lyfts fram och olika stöd-
åtgärder diskuteras. Till exempel framhålls stödundervisning som en form av differentiering 
och det ägnas mycket utrymme åt olika former av �stöd�.  
 
Den svenska läroplanens jämlikhetsdiskurs har �likvärdighet� som ett centralt begrepp. 
Jämlikhet återfinns däremot inte utan det är endast �jämställdhet� som används och då bara 
mellan könen. Undervisningen ska bedrivas utifrån individuell �anpassning� och  elever ska 
ha också ha stor �frihet� och eget �ansvar�. 
 
Danmark utgår från värden om �ligeværd� och �frihed� och betonar vikten av en �fælles 
folkeskole� med �fælles mål� för alla. Skolorna ska �tillrættelægge� undervisningen så att den 
passar alla elever och kvaliteten ska säkras i landets olika skolor. 
 
Den isländska läroplanen har få hänvisningar till jämlikhet, �jafnrétti�, men betonar desto 
mer valfrihet, �valfrelsi�, och ansvar, �ábyrgð�. Elever har rätt till �jafngild tækifæri�, alltså 
likvärdiga möjligheter och alla elever ska kunna få undervisning med anpassning till deras 
förmåga. Vad gäller jämlikhet mellan könen ska både flickor och pojkar förberedas inför det 
kommande vuxenlivets olika sfärer. 
 
Gemensamt för alla fem länders styrdokumentt är att de visar prov på jämlikhet i lika tillträde. 
Alla har rätt till en grundläggande utbildning. En annan gemensam aspekt är att under-
visningen på något sätt ska anpassas till den individuella eleven även om det finns stora 
nyansskillnader i varför detta ska göras och hur. Betoningen av jämlikhet som värde varierar 
starkt och verkar vara direkt kopplat till valfrihet. Ju mer valfriheten betonas desto mindre står 
det om jämlikhet och tvärtom. En annan dimension som varierar i diskurserna är synen på 
individen i relation till gemenskapen. Jag kommer nedan att diskutera dessa varianser mellan 
de olika nordiska dokumenten. Jämlikhetsfrågor kring kategorier som �kön� och �kultur� 
beskriver jag i samband med gruppbildning. 
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Jämlikhet � likvärdighet  
 
Finland är det land som tar upp jämlikhet mest explicit. Även om jämlikhet inte nämns i 
själva värdegrunden tas det upp i nästa rubrik, den om den grundläggande skolans uppgift. 
Här står att den grundläggande utbildningen ska �utöka den sociala gemenskapen och 
jämlikheten� (Grunderna för läroplanen 2004:12). Dessutom står det i värdegrundstexten:  
 

Med hjälp av den grundläggande utbildningen främjas jämställdhet mellan områden och individer. 
I undervisningen tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd, och jämställdheten mellan könen 
främjas genom att flickor och pojkar ges färdigheter att med lika rättigheter och skyldigheter verka 
i samhället samt i arbets- och familjelivet. (Grunderna för läroplanen 2004:12)  

 
Jämställdhet som begrepp i relation till jämlikhet är inte helt enkelt. I Sverige har jämställdhet 
främst använts om jämlikhet mellan kvinnor och män (Lundström 1999:17,30). Dock verkar 
det i den finländska läroplanen vara en bredare användning av begreppet. Det är �områden� 
och �individer� som ska vara jämställda. Detta kan tolkas som att olika områden ska ha 
samma status men inte nödvändigtvis vara lika. Vidare kan det tolkas som en jämlikhetsåtgärd 
att i direkt anslutning ta upp de elever som behöver stöd. Mest krut läggs dock på 
�jämställdheten mellan könen�. 
 
Det land som helt utesluter begreppet jämlikhet ur läroplanen är Sverige som istället använder 
�likvärdig utbildning� som måttstock. Däremot finns ett tydligt ställningstagande för 
�jämställdhet mellan könen� (Lpo 94:1). Vidare framhålls i värdegrunden �alla människors 
lika värde� och att det är skolans uppgift att varje elev ska få finna �sin unika egenart� (Lpo 
94:1). Med likvärdighet menas att utbildningen inte behöver vara lika för alla utan att den 
tvärtom ska variera utifrån hänsyn till eleven. Likvärdigheten ska också säkerställa att 
kvaliteten inte ska skifta på grund av var i landet skolan är placerad (Lpo 94:2). Kopplingen 
till den geografiska placeringen återkommer i texterna från Danmark, Island och Norge men i 
Finland finns inte motsvarande diskussion (Fælles mål forord 2003, Aðalnámskrá grunnskóla 
1999:16, L97:57). Jönsson framhåller att likvärdighet mellan skolor inte behöver medföra 
jämlikhet i kunskaper (1995:171). I den isländska läroplanen används likvärdighet även inom 
en och samma skola genom en tydlig differentiering av olika elevgrupper redan i grundskolan 
utifrån elevens eget val (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:16). I den isländska användningen 
finns därmed heller ingen klar ambition att likvärdigheten ska leda till en jämlikhet i 
kunskaper. Francia (1999) som studerat likvärdighetsbegreppet i det svenska skolsystemet 
framvisar ett något motstridigt resultat. Olika betydelser av likvärdighet existerar enligt 
Francia samtidigt. Dock ser Francia en viss övervikt åt likvärdighet som jämlikhet i chanser 
och valfrihet snarare än i resultat (Francia 1999:80-97).  
 
I den isländska läroplanen återfinns jämlikhet bara en gång och då i underrubriken �Jafnrétti 
til náms� (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:16). �Jafnrétti� betyder jämlikhet men det isländska 
ordet består av orden �lika� och �rätt� och frasen översätts bäst som �lika rätt till utbildning�. 
Det är med andra ord en jämlikhet som främst inbegriper �lika chans�, nämligen att alla barn 
och ungdomar ska ha rätt till skolgång. I texten som följer framhålls att alla inte behöver 
behandlas lika utan är det en fråga om �jämförbara och likvärdiga tillfällen� (Aðalnámskrá 
grunnskóla 1999:16). Vidare står det att skoluppgifter �ska appellera lika mycket till flickor 
och pojkar, elever i glesbygd och elever i tätbebyggda områden, handikappade och icke 
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handikappade oberoende av ursprung, tro och hudfärg� (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:16). 
Det kan tolkas som att den isländska läroplanen därmed förordar en klar differentiering i 
likhet med svenska läroplanen. Den isländska texten framhåller att studierna ska anpassas 
efter elevernas �olika förmågor och intressen� (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:16). Min 
tolkning av den isländska läroplanen är att differentieringen inte först och främst är fråga om 
att försöka åstadkomma en jämlikhet i fråga om reella �lika möjligheter�. Vidare verkar det 
finnas en tilltro till att exempelvis samma läromedel ska kunna passa alla elever 
(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:33).  
 
Den danska texten om Fælles mål innehåller ingen diskussion kring jämlikhet. I värdegrunds-
texten står att skolans undervisning ska bygga på �åndsfrihed, ligeværd og demokrati� (Fælles 
mål 2003:2,3). Möjligen skulle det kunna finnas en öppnare användning av �ligeværd� i den 
danska texten men det finns ingen klar koppling till jämlikhet i texten i övrigt. Istället verkar 
begreppet betyda lika värde i likhet med hur det uttrycks i den norska texten med �likeverd� 
(L97:17) och i den svenska med �alla människors lika värde� (Lpo 94). Däremot beskrivs 
själva syftet med de gemensamma målen vara att stärka att kvaliteten i landets skolor och att 
elever ska �ha mulighed for at tilegne sig de samme kundskaber og færdigheder� oavsett var i 
landet som de går i skola (Fælles mål Forord 2003:1). Detta stämmer överens med de värden 
som kopplats till likvärdighet i till exempel den isländska läroplanen. 
 
Norge betonar i likhet med Finland jämlikhet, �likestilling�. Den så kallade �einskapsskulen� 
ska omfatta alla grupper och ska vara med och �jamne ut sosial ulikskap og skape samkjensle 
mellom grupper� (L97:56). Utöver jämlikhet mellan könen framhålls det också att i ett 
mångkulturellt samhälle ska utbildning �fremje likestilling mellom elevar med ulik bakgrunn 
og motverke diskriminerande holdningar� (L97:56). Likvärdighet är däremot inte vanligt 
förekommande men det framhålls dock att eleverna ska få en likvärdig grund att stå på och att 
kvaliteten ska vara lika över landet (L97:57). Till skillnad från Finland som på olika sätt 
framhåller �stöd� som ett centralt begrepp för jämlikheten är nyckelordet för Norges 
jämlikhetsdiskurs snarare �anpasselse�, alltså en individuell differentiering. 
 
Sammanfattningsvis verkar det finnas en motsättning i begreppen jämlikhet och likvärdighet. 
Själva begreppet likvärdighet används främst i den svenska läroplanen, men även den danska 
och den isländska texten innehåller formuleringar kring likvärdiga alternativ. Norge och 
Finland är de länder som tydligast betonar jämlikhet, medan likvärdighet inte utgör ett viktigt 
begrepp i deras läroplaner. 
 
 
Individuell differentiering 
 
I de studerade texterna framkommer olika uttryck för individuell differentiering och motiv för 
denna. I den finländska och i viss mån den norska texten är den kopplad till jämlikhet medan 
det i den danska, svenska och isländska snarare verkar referera till ett individualistiskt 
ställningstagande. Jönsson framhåller två möjliga perspektiv på demokratibegreppet, näm-
ligen det kollektivistiska och det individualistiska demokratibegreppet (Jönsson 1996:204). 
Möjligen finns ett samband mellan den vikt som läggs vid den individuella differentieringen i 
skolan och en hög grad av individualism i demokratisynen. I sin studie av svensk utbildnings-
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politik menar Englund att det historiskt sett funnits ett samband mellan jämlikhetssträvanden 
och ett kollektiv demokratibegrepp. Utbildning har setts som en nödvändig förutsättning för 
att alla ska kunna delta i byggandet av det demokratiska samhället (Englund 1999:342). I den 
isländska läroplanen finns ett återkommande fokus på att anpassa skolgången till individen 
samtidigt som det uttrycks att en förutsättning för demokratin är en �medveten och ansvarig 
individ med förmåga till delaktighet i ett öppet och fritt samhälle� (Aðalnámskrá grunnskóla 
1999:17). Frihet finns med här som ett centralt värde vilket i läroplanerna är nära förknippat 
med den individualistiska ansatsen.  
 
Även i de danska texterna finns frihet med i värdegrundstexten och en ambition om indi-
viduell differentiering (LBK nr 870 af 21/10/2003, Fælles mål 2003:3,4). Den danska texten 
Fælles mål innehåller förutom målbeskrivningar för de olika ämnena ett övergripande avsnitt 
om �elevens alsidige personlige udvikling�. Det är med andra ord tydligt att individens 
utveckling på olika områden anses vara av stor vikt. I Fælles mål (2003:8) finns också 
rubriken � Udvikling af personlig frihed� vilket stärker detta intryck. Likaså tydliggörs det i 
styrdokumenten att skolorna har stor frihet i hur de vill utforma sin undervisning och det finns 
inga tydligt beskrivna mål om jämlikhet i resultat som motiv för differentieringen. Enligt 
Jönsson finns en inbyggd konflikt mellan individuella rättigheter och omfördelning, vid en 
starkare betoning av individens särart och rättigheter kan omfördelningar upplevas som 
orättvisa (Jönsson 1996:205.206). Detta skulle kunna innebära att jämlikhet i resultat förlorar 
i relation till jämlikhet i tillträde. 
 
Englund menar att det går att se på utbildning som både på civil och som social rättighet 
beroende på om fokus läggs på individen eller samhället. Utbildning som civil rättighet tar 
fasta på det individuella livsprojektet medan den sociala rättigheten kopplas till det kollektiva 
relationella medborgarperspektivet (Englund 1999:336). I Finlands dokument finns flera hän-
visningar till den sociala gemenskapen och det är också här som det ägnas mest utrymme till 
elever med särskilda behov (Grunderna för läroplanen 2004:26-29). Intrycket är att skolan 
som organisation ska ta ansvar för elevernas lärande vilket kontrasterar mot till exempel 
Islands och Sveriges starka betoning av elevens valfrihet och ansvar (Aðalnámskrá 
grunnskóla 1999:5, Lpo 94:2). I den svenska läroplanen framhålls vikten av att eleven får ta 
ett eget ansvar och kunna utöva inflytande samt välja �kurser, ämnen, teman och aktiviteter� 
(Lpo 94:2). 
 
 
Jämlikhet � valfrihet  
 
Valfrihet som enligt Hadenius (1990:72) inte går att kombinera med jämlikhet som lika 
behandling och med jämlikhet som lika resultat förekommer i olika hög grad i läroplanerna. I 
den isländska är begreppet ofta förekommande då nya moment av valfrihet har införts för 
grundskolans två sista år. Detta medför uttryckligen högre krav och mer ansvar för den 
enskilde eleven. Eleven ska inför det nionde och tionde skolåret göra viktiga val som syftar 
till att förbereda inför den frivilliga påbyggnadsutbildningen. Valet framställs som ett val 
mellan tre kategorier. Den första är kurser som förbereder för �bóknám�, alltså teoretiska 
gymnasiestudier, den andra är förberedande kurser för yrkesprogram och estetiska in-
riktningar och den tredje är valbara kurser som syftar till att vara perspektivvidgande och livs-
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berikande. I texten står inget om ansvar för skolan eller samhället att dessa val ska kunna 
göras utifrån en jämlik situation och inget om vilket resultat som är önskvärt utifrån olika 
elevgrupper. Ansvaret för valet ligger på den enskilda eleven att göra ett val baserat på en 
insikt om sina starka respektive svaga sidor och sina uppsatta framtids- och yrkesmål. 
Dessutom vittnar kategoriseringen om en tydlig markering mellan teori och praktik, teoretiska 
studiernas begrepp �bóknám� (bokstudier) ger ett sken av att boken som sådan är mer lämpad 
för vissa elever än andra (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:10-13).  
 
Den svenska textens jämlikhetsformuleringar handlar delvis om att undanröja felaktiga 
grunder för valfriheten, till exempel att �bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens 
studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund �(Lpo 94:8). 
Det visar hur frihet som värde ingår i ett större värdegrundssystem vilket stämmer överens 
med Gerles framhållande av en central värdekonflikt i relationen mellan frihet och jämlikhet. 
I sin studie av svenska friskolor visar hon på potentiella konflikter mellan tolerans och nega-
tiva attityder gentemot homosexuella samt mellan valfrihet och motverkan av traditionella 
könsroller (Gerle 1999:46-57). 
 
Finnbogason lyfter fram att en läroplan har potential att vara en förändringsfaktor, inte bara 
vad gäller förhållanden i skolan utan även i fråga om maktförhållanden i samhället som helhet 
(Finnbogason 1995:111). Frågan är då i vilken grad läroplanerna ser förändring som en 
möjlighet. Karen Ferneding utforskar två olika diskurser i dagens utbildningssystem. Den ena 
kallar hon oundviklighetens diskurs och bygger på en teknologiutopi och en idé om att 
samhällsutveckling drivs framåt av teknologin. Den andra menar hon är möjligheternas 
diskurs och handlar om att arbeta för förändring i riktning mot social rättvisa och jämlikhet 
(Ferneding 2004). I de studerade texterna finns tydliga hänvisningar till den snabba 
samhällsutvecklingen och teknologin där den framstår som just oundviklig. Denna 
oundvikliga utveckling ställer i sin tur högre krav på både skolväsende och de individer som 
är dess elever (se t ex L97:37, Aðalnámskrá grunnskóla 1999:14, Lpo 94:2). Ett resultat av en 
sådan samhällssyn skulle kunna medföra att frihet att välja framstår som mer realiserbar än 
jämlikhet. Bergström diskuterar ett möjligt värderingsskifte i den svenska skolan när valfrihet 
framhålls så centralt och jämlikhet ersätts med likvärdighet (Bergström 1995:44-46). Klart är 
att de nordiska ländernas läroplaner skiljer sig åt i relationen mellan jämlikhet och valfrihet, 
med Finland på ena ytterkanten och Island på den andra. I den finländska läroplanen som är 
den läroplan med mest uttryckliga jämlikhetssträvanden finns få hänvisningar till valfrihet 
medan syftet med den isländska läroplanen delvis var just att öka valfriheten.  
 
 
Gruppbildning 
 
 
Gruppbildningsprocessen 
 
Gruppbildning är enligt Laclau & Mouffe (1999:111-145) en central del av hur vi uppfattar 
och tänker kring det samhälle vi lever i. Därmed blir den också en kärnfråga i olika 
jämlikhetsdiskurser. Genom att anbefalla rättigheter till en grupp men inte en annan skapas 
skiljelinjer, annorlundahet och identiteter. Det bildas en normgrupp och avvikande grupper 
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med särskilda behov/rättigheter/villkor, medan andra grupper inte finns � i den mening att de 
inte är synliga i dokumenten och diskursen. Genom att särskilja lämnas också en möjlighet att 
ta tillbaka jämlikheten, majoriteten kan välja att backa till tidigare ojämlikhet. Enligt Butlers 
teori skulle detta innebära att makten egentligen inte har flyttats (1999:158). Även forskare 
utanför den poststrukturalistiska sfären lyfter fram att den rådande kulturella identiteten är 
präglad av olika dominans- och maktförhållanden (se t ex Roth 1998:67). 
 
Vilka grupper som berörs av jämlikheten ser olika ut, både inom forskning och i läroplanerna. 
Mike Cole pekar ut fem centrala jämlikhetsfrågor på utbildningsområdet, nämligen genus, 
�ras� och rasism, sexualitet, social klass och funktionshinder (Cole 2000:3). Denna uppdelning 
fungerar som en intressant jämförelse eftersom gruppbildningen i fråga om jämlikhet ser 
något annorlunda ut i läroplanerna. Förutom kategorin kön kretsar kärnan i gruppbildningen i 
dokumenten kring �språk� och �kultur�. Sexualitet diskuteras inte alls och �klass� som begrepp 
återfinns mycket sällan. Klass som begrepp verkar ha ersatts av �social bakgrund� eller helt ha 
utelämnats (se t ex Lpo 94:7, L97:57). 
 
Språk och kultur som centrala avgränsningsmarkörer syns exempelvis i den finländska 
läroplanen där det finns ett särskilt kapitel med rubriken �Undervisning för olika språk- och 
kulturgrupper� (Grunderna för läroplanen 2004:31). I kapitlet behandlas fyra grupper under 
lika många underrubriker. De behandlas alltså inte i klump med likartade behov och rättig-
heter utan som separata grupper. De fyra grupperna är i förekommande ordning: samer, 
romer, elever med teckenspråk som modersmål och elever med invandrarbakgrund 
(Grunderna för läroplanen 2004:31-34). Även om språk och kultur utgör rubrik så märks en 
tydlig etnisk uppdelning. Det redogörs till exempel för att alla samer inte talar samiska och 
om samiska elevers �ursprungliga identitet� (Grunderna för läroplanen 2004:32).  
 
Även i den norska läroplanen sker särskiljandet av grupper främst genom språk och kultur. 
Formuleringen att eftersom det numera i skolan finns elever från grupper �som i vårt land 
utgjør språklige og kulturelle minoriteter� (L97:20) uttrycker en syn på majoritetskultur där 
det finns grupper som avviker. Överlag framträder i den norska läroplanen en stark koppling 
mellan kulturarv och identitet (L97:19). 
 
Eftersom så stor del av jämlikhetsdiskurserna upptas av jämlikhet mellan könen samt av olika 
mångfaldsfrågor kommer jag att ägna särskild uppmärksamhet åt konstituerandet av dessa 
kategorier. Eftersom frågor om funktionshinder behandlas i så olika grad i texterna är det 
svårt att dra jämförande slutsatser. Därför behandlar jag inte gruppen som en egen kategori. 
Klass/social bakgrund framträder inte som en central gruppbildningsprocess varvid jag väljer 
att inte behandla det som en egen gruppkategori. Det ger mig möjlighet att gå in djupare på 
den norm- och gruppbildning som sker utifrån främst språk och kultur samt kön. 
 
 
Kön/genus 
 
I samtliga läroplaner framställs kön som en av naturen given och självklar kategori. Butlers 
genusteori bestrider denna skenbara självklarhet. Hon menar att genus är konstruktion som 
döljer sitt upphov, nämligen den tysta överenskommelsen att skapa en kulturell fiktion av ett 
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binärt genussystem. Genom den repetitiva handlingen ges identitetskategorier en skenbar 
naturlighet. Enligt Butler finns ingen inre kärna eller någon äkta insida och genus som 
tolkning av kön kan inte sägas vara falsk eller sann. Performativa handlingar föregår på 
kroppens yta men den har inget sant kön eller genus som inte är beroende av hur vi uppfattar 
och förstår världen. Snarare är genus ett sätt att göra kroppen förståelig (Butler 1999:165-
190). 
 
I de studerade texternas jämlikhetsdiskurser är jämlikhet mellan könen en framträdande 
faktor. Särskilt gäller det den finländska och den svenska läroplanen. I den svenska värde-
grundstexten nämns �jämställdhet mellan kvinnor och män� bland de värden som �skolan 
skall gestalta och förmedla� (Lpo 94:1). Här används �jämställdhet� och inte �jämlikhet� vilket 
ytterligare befästs av förtydligandet att den gäller �mellan kvinnor och män�. Det är med andra 
ord inte någon allmän �jämlikhet� som avses utan just den som gäller mellan könen. Jäm-
ställdhet är inte något helt enkelt begrepp eftersom det så tydligt förutsätter separata grupper 
som ska just jämställas. Det är också något av ett svenskt begrepp då det till exempel på 
engelska istället uttrycks som �gender equality�, alltså med �jämlikhet�. Det engelska ordet 
gender är också vidare i sin användning eftersom det innefattar både det som vi betecknar kön 
samt genus. (Lundström 1999:17,30). I den svenska läroplanen finns under rubriken �En 
likvärdig utbildning� ett stycke om hur det ska arbetas med jämställdheten: 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utvecklas sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo 94:2)  

 
Utifrån genusteoretisk synpunkt ger ovanstående citat ett delat intryck. Å ena sidan finns ett 
antydande till att kön är en social konstruktion genom att det uttrycks att �uppfattningar� har 
en betydelse för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Likaså finns formuleringen 
om att �traditionella könsmönster� ska motverkas. Å andra sidan finns ett klart biologiskt 
grundantagande om två separata kön och begreppet �genus� finns inte med. Som begrepp har 
�genus� annars just fått beteckna den sociala konstruktionen av kön (Gothlin 1999). Butler 
som gått steget längre menar ju att det inte finns någon given kategori kön. I läroplanen finns 
ingen ambition att motverka uppkomsten av �könsmönster� utan det är det �traditionella� som 
är problemet. Samtidigt ges ingen närmare förklaring av vad detta �traditionella� innebär eller 
hur det har uppkommit. Däremot är det tydligt att det �traditionella� fungerar som ett hinder 
för elevens möjlighet att välja fritt. Kanske kan denna sorts jämställdhetssträvande mera 
kopplas till �valfrihet� än �jämlikhet�. Dock kan det svenska citatet verka radikalt vilket 
framgår av Lindes (2001a:24) tanke att en strikt tolkning medför att salsadans inte är tillåten 
för skolelever. I min mening är Lindes farhåga byggd på ett antagande om könen som 
absoluta kategorier och att det entydigt går att definiera vad som är traditionellt könsmönster 
och vad som inte är det. 
 
Även i det finländska dokumentet finns �jämställdheten mellan könen� med i 
värdegrundstexten. Jämställdheten utvecklas genom att �flickor och pojkar ges färdigheter att 
med lika rättigheter och skyldigheter verka i samhället i arbets- och familjelivet� (Grunderna 
för läroplanen 2004:12). Här sätts fokus inte primärt på själva skolan utan riktar sig mera mot 
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ett samhällsmål genom att hänvisa till andra samhällsfärer. En intressant aspekt är att 
jämställdhetslösningen här bygger på �färdigheter� vilket ger intrycket att det är brist på 
färdigheter som är orsaken till att ett jämställdhetssträvande behövs. Liksom i den svenska 
finns ett antagande om en självklar kategorisering i �kön�. Detta bekräftas i en formulering om 
att skolan ska beakta �skillnaderna mellan pojkars och flickors utveckling� (Grunderna för 
läroplanen 2004:18). 
 
Även i den isländska texten uttrycks ett samhällsmål när det sägs att skolor ska �förbereda 
båda könen för deltagande i arbetsliv, familjeliv och i samhället� (Aðalnámskrá grunnskóla 
1999:16). Den isländska textens �förbereda� ligger nära den finländska fokuseringen på 
�färdigheter�. Likaså framhålls att undervisningsmaterial och undervisningsmetoder inte ska 
vara en elev till nackdel på grund av till exempel könstillhörighet (Aðalnámskrá grunnskóla 
1999:32,34). 
 
I den norska läroplanen uttrycks ett mål om �likestilling mellom kjønna� och skolan ska �ta 
omsyn til at røynslene hos jenter og gutar ofte er ulike� (L97:58). I likhet med de andra 
länderna finns det en given könskategori men också ett samhällsmål om att medverka till �at 
begge kjønna får dei same rettane, pliktene og vilkåra i familieliv, vidare utdanning, 
arbeidsliv og i anna samfunnsliv� (L97:58).  Flickor och pojkar ska också uppmuntras till 
studieval som bidrar till jämlikhet i yrkesval (L97:59). En aspekt som är speciell för den 
norska texten är att det finns en formulering som antyder varför jämlikhet mellan könen 
behövs lyftas fram. I samband med ett resonemang kring behovet av en gemensam förståelse 
uttrycks att förmedlingen av denna inte ska befästa �tradisjonelle kjønnsskiller, der jenter 
oppdras til at �kvinner ikke forstår� naturvitenskap og teknikk�(L97:36). I likhet med den 
svenska texten ligger problemet i det �traditionella� men vad som är annorlunda här är att den 
ena gruppen/könet lyfts fram. Det skulle kunna tolkas som en förklarande ambition vad gäller 
flickors villkor men kan ge ett intryck av att flickor utgör de som är annorlunda och av att 
vara offer. Samtidigt som citatet vill arbeta mot den fördom som beskrivs så återges ändå 
själva fördomen. I konstituerandet av kategorin �flickor� ingår i den här texten att vara före-
mål för fördomar av det beskrivna slaget. 
 
Undantaget vad gäller frågan om jämlikhet mellan könen är den danska texten. Som jag 
konstaterat tidigare finns begreppet jämlikhet inte med i värdegrundsparagrafen och det finns 
heller ingen annan formulering som riktar sig till just relationen mellan män och kvinnor. I de 
gemensamma målen finns punkter avsedda att diskuteras och övervägas och bland dessa finns 
ett par som snuddar vid kön som kategori. Den ena rör hur valet av arbetsformer, aktiviteter 
och innehåll ska anpassas till kön, ålder och kulturell bakgrund medan den andra handlar om 
hur situationer kan skapas som ger könen lika möjligheter (Fælles mål 2003:6,8). Här är fokus 
på skolverksamheten och inte på eleverna som framtida samhällsmedborgare.  
 
I Butlers genusteori är genus och sexualitet del av samma konstituerande process.  
Genussystemets diskursiva fält innefattar genushierarki och obligatorisk heterosexualitet. 
Genus blir därmed en viktig faktor i att reglera sexualiteten och garantera en heterosexuell 
norm (Butler 1999:173-178). En mycket intressant iakttagelse är att sexualitet inte nämns i 
något av de studerade i dokumenten. Den finns inte med i uppräkningen av vilka grupper som 
inte ska diskrimineras i skolans val av ämnesinnehåll och arbetsmetod. Sexualitet nämns inte 
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heller när större samhällsfrågor diskuteras och olika centrala värden lyfts fram. Simon Forrest 
menar att homofobi är ett vanligt fenomen i brittiska skolor och att skolan inte vågar se de 
elever som bryter mot normen (Forrest 2000:105-115). Orsakerna till varför sexualitet inte 
nämns kan vara många. I fråga om eleverna kan det vara så att det inte anses nödvändigt i 
läroplaner för grundskolan på grund av elevernas ålder. En annan möjlig orsak kan vara att 
det kan vara ett kontroversiellt område att inkludera. Men oavsett anledning är resultatet att 
dessa grupper blir osynliggjorda vilket skulle kunna leda till att de förlorar rättigheter som 
andra grupper tillerkänns i de studerade texterna. Jämlikhetsrörelser som till exempel den 
feministiska har blivit starkt kritiserade för att vara heteronormativa (Gemzöe 2001:131-159). 
Uteslutning av sexualitet som en kategori visar också på den godtycklighet som kan råda vad 
gäller vilka grupper som anses behövas lyftas fram. Identitet och grupptillhörighet är 
komplext och subjektet kan inta olika flera olika positioner. 
 
 
Den harmoniska gemenskapen 
 
Enligt Laclau & Mouffe (1999:111-145) finns alltid en föreställning om en samhällshelhet 
som är beroende av att dess yttre antagonistiska gränser upprätthålls. Samhällsgemenskapen 
som föreställning konstitueras genom skapandet av �den andre�. I samtliga dokument finns ett 
framhållande av någon sorts större gemenskap formulerat som till exempel �nation� eller 
�samhälle� som kopplas till de �gemensamma referensramarna� (se t ex L97:57, Lpo 94:2). 
Det finns en tydlig koppling till det nationella och i värdegrunden finns ofta en direkt 
koppling till den nationella kulturen, till exempel i den danska texten där det står att 
�Folkeskolen skal gøre eleverna fortrolige med dansk kultur� (LBK nr 870 af 21/10/2003).  
 
Den allmänna delen av den norska läroplanen har en bild på framsidan med titeln 
�Sommervind og lekende barn� (L97:9) och som utstrålar harmoni och gemenskap. Den 
harmoniska framställningen återfinns i flera av dokumentens beskrivningar av gemenskapen 
och samhället (se t ex L97:17). Betty Sasaki lyfter fram vad hon kallar en diskurs av 
konsensus och ett gemenskapsideal. Ambitionen att skapa en social helhet menar hon kan 
innebära att det blundas för skillnader och konflikter vilket resulterar i just en konsensus-
diskurs. Vidare menar hon utifrån Robert Stam att denna diskurs kan vara inbäddad i den 
liberala pluralismens idé om mångkulturalismen och kan ta formen av en nedlåtande attityd av 
tolerans och inkludering, ett faderligt diktat om att man ska vara snäll mot minoriteter (Sasaki 
2002:33-36).   
 
Sasaki talar vidare om en multikulturalism som har avhistoriserats genom att de politiska, 
materiella och sociala förhållandena uteslutits till förmån för den sociala helheten. Hon tar 
som exempel sin egen arbetsplats, ett universitet i USA, där ambitionen för en mångkulturell 
miljö också innebär att universitetets egen historia ges en positiv bild som utelämnar 
historiska fakta om uteslutning och diskriminering. Därmed blir också de historiskt kodade 
maktskillnaderna osynliga (Sasaki 2002:32:35). Vad gäller skolans styrdokument anser jag att 
samma iakttagelse kan göras, vägen mot de idéer som råder idag diskuteras inte utifrån 
tidigare negativa erfarenheter och framförallt ställs varken det egna skolväsendet eller den 
egna nationen inför en problematisering och kritisk tillbakablick.  
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Trygghet i klassrummet med honnörsorden respekt, tillit och heder menar Sasaki kan 
förvandlas till ett allmänt ställningstagande mot konflikter som i sin tur leder till en större 
sammanslutning bakom en outtalad dominerande idé av den konfliktfria familjen (Sasaki 
2002:44-51). I den isländska läroplanen betonas att eleverna ska lära sig att självständigt 
formulera åsikter och få möjlighet att framföra dem, förutsatt att det görs på ett �hederligt sätt 
och att den andres rätt respekteras� (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:18). Formuleringen 
inbjuder till en godtycklig tolkning av det �hederliga� sättet och skulle kunna fungera som en 
förstärkning av rådande normer och idéer. 
 
Michiko Hase (2002:97-101) visar på vikten av att inkludera �nation� och nationalism som en 
faktor och att kunna inta en reflekterande hållning till sin egen position. I läroplanerna har jag 
inte funnit några sådana reflektioner över det egna landets position. Istället är det en 
traditionell dimension av det globala som lyfts fram, till exempel i den norska att �hjelpe 
verdens fattige folk� (L97:39) och i den svenska texten: �internationell solidaritet� (Lpo 
94:2). Någon analys av själva maktrelationerna och därmed jämlikhet i ett större sammanhang 
återfinns inte i någon av texterna. 
 
Två länder utmärker sig vad gäller betoning av de nationella särdragen, nämligen Island och 
Norge. I bägge länders texter återkommer att eleverna ska lära sig nationens och kulturens 
särdrag (se t ex Aðalnámskrá grunnskóla 1999:17, L97:36). Det är intressant att det 
sammanfaller med vikten som läggs vid det kristna arvet. 
 
 
Det kristna Norden 
 
I de studerade dokumenten märks det väl att de nordiska länderna bär på en kristen tradition. 
Tydligast syns det i den norska läroplanen där den kristna traditionen diskuteras utförligt och 
där det dessutom finns stora bilder på kyrkofönster och kors (L97:14-19). Det står uttryck-
ligen att �Oppfostringen skal baseres på grunnleggende kristne og humanistiske verdier� 
(L97:17).  Även i den isländska läroplanen står att den kristna etiken ska prägla skolan 
(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:18). I den svenska finns i den inledande värdegrundstexten en 
formulering om att den etik som ska prägla skolan har �förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism� (Lpo 94:1). Utöver denna hänvisning till den kristna traditionen 
diskuteras det kristna arvet inte mer i den svenska läroplanen. Däremot återkommer 
kopplingen mellan det kristna och humanistiska i både den isländska och den norska 
läroplanen (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:18, L97:17). Tydligast görs det i den norska där 
det finns ett längre resonemang just kring de värden som anses vara kristna och humanistiska:  

 
Vår kristne og humanistiske tradisjon legger likeverd, menneskeretter og rasjonalitet til grunn. 
Sosial framgang søkes i fornuft og opplysning, i menneskets evne til å skape, oppleve og formidle� 
(L97:17, mina kursiveringar).  

 
Citatets kursiverade värden är av tradition typiska för skapandet av den andre (se t ex Said 
1997). Genom att koppla en rad värden till den framställda symbiosen mellan kristendom och 
humanism framträder en bild av att andra traditioner än den kristna och humanistiska inte 
innehåller dessa värden. Hedin menar att den svenska kombinationen �västerländsk 
humanism� måste vara stötande för inflyttade från andra kontinenter och att intrycket av själva 
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formuleringen är okunnighet och förakt för andra kulturer (Hedin 2001:168). Även om det i 
den isländska och norska läroplanen inte uttryckligen talas om den västerländska humanismen 
är värdegrunden fast förankrad i det nationella och bägge texters tal om tolerans för andra 
kulturer ger vid handen en till synes självklar utgångspunkt i det västerländska. Möjligen är 
det �västerländska� så självklart att det inte ens nämns. Istället sker en uppräkning av värden 
som kopplas till det kristna och det humanistiska.  Exempel på dessa värden är �rettskaffen�, 
�høvisk� (L97:17) samt �ansvar�, �omsorg� och �försonlighet� (Aðalnámskrá grunnskóla 
1999:18).       
 
I den finländska läroplanens värdegrundstext finns inga formuleringar kring kristen etik eller 
kristna värden. Den enda kopplingen till religion är att de �två folkkyrkorna� ska beaktas i 
undervisningen tillsammans med bland annat nationalspråken och de nationella minoriteterna. 
Det finns heller ingen formulering om humanistiska värden utan grunden för undervisningen 
är �den finländska kulturen som har formats i växelverkan mellan den specifikt finländska, 
den nordiska och den europeiska kulturen� (Grunden för läroplanen 2004:12). Även om det 
faktiskt görs en gränsdragning, nämligen vid Europa, kan denna möjligen anses vara mindre 
värdeladdad än när skiljelinjen går vid �västerlandet�. 
 
Det kristna arvet diskuteras inte i den allmänna delen av de danska gemensamma målen men 
till skillnad från Sverige finns kristendomskunskap kvar som ämne och i skollagen tas det 
uttryckligen fram att ämnets centrala kunskapsområde är �den danske folkekirkes evangelisk-
luterske kristendom� och att föräldrar har möjligheten att själva sörja för sina barns religions-
undervisning (LBK nr 870 af 21710/2003:§6). Icke-kristna elever hänvisas därmed till 
undervisning utanför skolans ramar och en kristen norm upprätthålls trots att kristendom inte 
finns med i värdegrunden. 
 
 
Mångfalden � etnicitet/kultur/språk/religion  
 
Göran Linde menar att etnocentrism ofta medför att det är �de andra� som har en etnicitet 
(Linde 2001:12). Detta syns tydligt i de studerade texterna där majoritetsgruppen varken 
problematiseras eller benämns. Istället är det de avvikande grupperna som framträder 
kategoriserade utifrån etnicitet, kultur, språk eller religion.  
 
I en bok från 1996 menar Hans Ingvar Roth att Island är det enda land i Europa som betraktas 
som etniskt homogent (Roth 1996:23). Trots detta finns det i läroplanen från 1999 hän-
visningar till �nýbúa� (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:22), den isländska motsvarigheten till 
�invandrare� även om själva ordet snarare betyder �nyboende�. Det isländska ordet fokuserar 
därmed på att de är nya på Island snarare än hur de kom dit. I den isländska läroplanen finns 
en möjlighet för vissa elever att få undantag från obligatoriska undervisningsmoment. Det 
gäller särskilt de familjer som har en annan religion eller livsåskådning. Alternativ för dessa 
elever ska utformas i samverkan med hemmen (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:51). I min 
mening visar det här just på det isländska skolväsendets relativt ringa erfarenhet av elever från 
minoritetsgrupper. Här framstår de som enstaka elever som tillhör en religion som inte på 
vanligt sätt kan integreras i den isländska skolan. Det bildas en klar gräns mellan de �vanliga� 
isländska eleverna och �de andra�. 
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Den mest uttryckliga hänvisningen till konflikter finns i den norska läroplanens allmänna del 
där det framhålls att utbildningen ska ge övning i samarbete mellan personer och grupper som 
är olika men att �den må også gjøre tydelig de konflikter som kan ligge i møtet mellom ulike 
kulturer� (L97:20) Här kopplas konflikt till olika kulturer och ger ett intryck av klara 
kulturgränser samt att skillnaderna är större än likheterna. Dessutom ger det en bild av 
kulturer som inbördes homogena och som har sina stora skillnader i relation till andra kulturer 
och inte till andra medlemmar i samma kultur. Att bortse från heterogenitet inom en grupp är 
enligt Laclau & Mouffe (1999:111-145) kännetecknande för gruppbildningsprocessen. Roth 
(1996:41,82) hänför synen på kulturer som statiska och homogena till kulturrelativismens 
idésfär och varnar för att använda begreppet kulturkonflikter. Ann Runfors visar på en 
motsägelsefull hållning mellan förespråkande av kulturell mångfald och framhållande av den 
gemensamma värdegrunden. Hon menar att kulturbegreppet används när något kan anses vara 
av värde men fortfarande är inom ramarna för det gemensamma. Därmed blir de 
grundläggande värden överordnade den kulturella mångfalden (Runfors 2003:100-125). 
 
I tre av de studerade länderna finns samiska minoriteter och i läroplanerna behandlas de 
samiska eleverna på olika sätt. I den svenska läroplanen ingår samerna i det uppställda målet 
om att elever ska ha kunskap om de nationella minoriteterna (Lpo 94:5). De nämns inte 
särskilt någonstans förutom i samband med kompletterande mål för eleverna i sameskolan där 
målet är att eleven är �förtrogen med det samiska kulturarvet och kan tala, läsa och skriva på 
samiska� (Lpo 94:5). Flera iakttagelser kan göras. Dels är det intressant att dessa elever inte 
benämns som �samer� utan som �elever i sameskolan�. Dels finns en tydlig inriktning mot den 
kulturella och språkliga dimensionen. En kontrast till den svenska läroplanens formuleringar 
är den finländska läroplanen där samerna särskilt tas fram som en ursprungsbefolkning och 
som en minoritet med hög prioritet. Här uttrycks det att �undervisningen skall stödja elevens 
ursprungliga identitet� och att de inte ska �assimileras med huvudbefolkningen� (Grunderna 
för läroplanen 2004:32) Det är med andra ord tydliga gränser mellan grupperna och som det 
också är önskvärt att bibehålla och identiteten står uttryckligen i fokus. Istället betonas �aktiv 
tvåspråkighet� (Grunderna för läroplanen 2004:32). Samerna är också enda gruppen vars 
föräldrar/vårdnadshavare i läroplanen ges mer makt utifrån sin status som minoritetsgrupp 
genom formuleringen att skolan skall �samarbeta med hemmen och vårdnadshavare, så att de 
samiska traditionerna för fostran och undervisning beaktas� (Grunderna för läroplanen 
2004:32). Likaså ska undervisningen så långt som möjligt anpassas till �årets gång i det lokala 
samhället� (Grunderna för läroplanen 2004:32).  Den samiska grupptillhörigheten ger därmed 
i den finländska läroplanen ökade rättigheter, inte bara till språk- och kulturundervisning utan 
även rörande fostran och skolstruktur.  
 
I den norska läroplanen behandlas den samiska gruppen som en del av det gemensamma 
kulturarvet och det samiska arvet uttrycks som �et særlig ansvar for Norge og Norden å hegne 
om� (L97:19). Den samiska identiteten ska stärkas och den gemensamma kunskapen om 
samisk kultur ska ökas. Formuleringen illustreras av en bild av samer från tidigt 1900-tal. I 
den norska texten som specifikt handlar om grundskolan tilläggs att samiska elever ska 
utveckla det samiska språket och den samiska identiteten. Likaså finns en ambition att 
samiska elever ska skaffa sig utbildning på alla nivåer (L97:65). 
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Romer som grupp nämns uttryckligen endast i Finlands läroplan. De definieras som en �etnisk 
och kulturell minoritet� med särskilda rättigheter att bevara �det unika språk- och kulturarvet� 
(Grunderna för läroplanen 2004:33). Dock finns det betydande skillnader gentemot den 
samiska gruppen. Där samerna skulle behålla sin �ursprungliga identitet� står det om romerna: 
�Undervisningen i romani skall främja skapandet av en dubbelidentitet och höja kvaliteten på 
skolgången� (Grunderna för läroplanen 2004:33).  
 
Roth (1998:72) menar att en mångkulturell undervisning är av särskild vikt i en kontext av 
grupper med upplevelser av diskriminering. Genom den mångkulturella undervisningen kan 
självförtroendet stärkas hos gruppen samt förbättra resultaten i skolan och bidra till kommuni-
kation mellan olika grupper. Men Roth varnar också för att låta undervisningen främst syfta 
mot en starkare självkänsla hos gruppen. I så fall blir värdet närmast av terapeutiskt slag 
(Roth 1998:72). I den finländska läroplanen finns inga klara motiveringar av sådant slag 
förutom hänvisningen om en önskan att höja skolgångens kvalitet. Men i avsnittet om 
romerna finns i min mening en klar koppling till gruppens självkänsla i formuleringen: 
�Undervisningen skall främja de romska elevernas kännedom om sin historia och sitt språk 
och insikten om romerna som en av de betydande minoriteterna i hela världen och Europa.� 
(Grunderna för läroplanen 2004:33).  
 
Beskrivningen av både den samiska och romska gruppen präglas av en positiv bild av främst 
deras kultur och språk. Vidare betonas vikten av få behålla och utveckla sitt eget kulturarv. 
Det som däremot inte beskrivs är de negativa aspekter av dessa gruppers historia, nämligen i 
form av diskriminering och förtryck. Detta är genomgående för alla läroplaner, oavsett grupp 
ges aldrig någon förklaring till varför det krävs vissa rättigheter, åtgärder eller lagskydd för 
just den gruppen. Det riktas heller inga uppmaningar till majoritetsgruppen kring 
diskriminering och fördomar. Överlag problematiseras inte majoritetsgruppen och den 
behandlas inte som en grupp. Istället är det ord som �samhälle�, �gemenskap�, och �nation� 
som uttrycker det som jag betecknar majoritetsgruppen. Den blir genom dessa ord en osynlig 
norm mot vilka andra grupper ställs. 
 
 
�Invandrare� 
 
Det är tydligt att den samiska och den romska gruppen har vissa rättigheter genom sin 
respektive juridiska status. I Finland syns detta särskilt genom en tydlig hierarki där 
ursprungsfolk har en högre status än den nationella minoriteten och som i sin tur står över 
�elever med invandrarbakgrund�. Den fjärde och sista gruppen i den finländska läroplanens 
gruppdiskussioner är �elever med invandrarbakgrund� där det ingår �både sådana barn och 
unga med invandrarbakgrund som har flyttat till Finland och sådana som är födda i 
Finland�(Grunderna för läroplanen 2004:34). I behandlingen av denna grupp i läroplanen 
finns betydande skillnader gentemot samer och romer. Gruppen har inga specifika rättigheter 
knutna till ett erkännande som ursprungsfolk eller minoritet. Istället finns en ambition att 
integrera dessa elever i det finländska samhället, till exempel att �undervisningen skall stödja 
elevens utveckling till en aktiv och balanserad medlem såväl i den finländska språk- och 
kulturgemenskapen som i den egna språk- och kulturgemenskapen� (Grunderna för 
läroplanen 2004:34). Men det finns också jämlikhetssträvanden uttryckta i samband med 



 26

denna grupp nämligen att de ska få speciellt stöd för att kunna �nå jämlika 
inlärningsfärdigheter� (Grunderna för läroplanen 2004:34). Jämlikheten är här direkt relaterad 
till �färdigheter� vilket kan tolkas som att elever ur gruppen ska bli mer lika sina finländska 
skolkamrater i sitt sätt att lära. Den plan för lärande som upprättas för varje elev sägs här 
kunna utgöras som en del av deras �integrationsplan� (Grunderna för läroplanen 2004:34) 
vilket förstärker intrycket av att jämlikhetssträvanden är kopplade till en form av anpassning 
från elevernas sida. Det framhålls även att det ska ges information �om det finländska 
skolsystemet� och annat till vårdnadshavarna. Det inflytande som främst gavs de samiska 
vårdnadshavarna återfinns inte i fråga om den här gruppen. Däremot finns det i den allmänna 
diskussionen kring relationerna mellan hem och skola en hänvisning till att utgångspunkten 
ska vara att alla parter är �jämlika och likaberättigade� (Grunderna för läroplanen 2004:2) I 
den svenska läroplanen framhålls att skolan ska �klargöra för elever och föräldrar vilka mål 
utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och 
deras vårdnadshavare har� (Lpo 94:2). Citatet ger en bild av att föräldrar/vårdnadshavare ska 
ensidigt informeras av skolan. Nabila Alfakir (2004) har visat på vikten av att öppna upp en 
dialog med de föräldrar som står utanför majoritetsgruppen och inte är förtrogna med de 
normer och den kultur som råder i skolan.  
 
Enligt Runfors anses språket av skolan vara en dörröppnare till samhället och är en viktig del 
av föreställningen om den gemensamma referensramen. Vidare menar hon att det därmed i 
jämlikhetens namn kan spridas svenskhet (Runfors 2003:150-157). Bland läroplanerna finns 
tydliga exempel på detta. I den isländska texten sägs uttryckligen att undervisningen i isländ-
ska för de som har annat modersmål också har som mål att eleverna ska bli kapabla att delta 
fullt ut i det isländska samhället (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:22). Språket är med andra 
ord nyckel även till samhället. Vidare betonas i läroplanen att alla lärare också är lärare i 
isländska och det är genom goda kunskaper i isländska som studieframgång uppnås 
(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:18).  I Norges läroplan beskrivs tillgången till och förståelsen 
av de gemensamma referensramarna som en nödvändighet: �Nykommere i et land, som ikke 
deler de felles referansrammene, blir ofte outsidere fordi andre ikke kan ta for git hva de vet 
og kan � de trenger stadig ekstra forklaringer.� (L97:36) Exempel på vilken förståelse som 
krävs är norska historiska händelser och norska litteraturklassiker (L97:36). Vidare beskrivs 
det gemensamma som en upplysningstanke och menas förhindra �udemokratisk manipulasjon 
og i sosiale ulikheter� (L97:36). 
 
 
Solidaritet � tolerans  
 
Samtliga läroplaner framhåller starkt vikten av värden som solidaritet, förståelse och tolerans. 
Men dessa begrepp är inte nödvändigtvis så enkla som de verkar. Till exempel har Hedin & 
Lahdenperä framhållit solidaritet som ett begrepp med direkt koppling till samhällets makt-
strukturer. När staten dikterar positiva omdömen om vissa grupper kan det ses mindre som 
respekt och mer som nedlåtenhet (Hedin & Lahdenperä 2000:35). Likaså kan tolerans som 
begrepp kritiseras. Roth ger en definition av begreppet �tolerans� som ett val att acceptera 
levnadssätt och handlingar som man egentligen ogillar och som man faktiskt skulle kunna för-
hindra. (Roth 1996:34). Begreppet �tolerans� är återkommande i läroplanerna. Som exempel 
är det ett av den isländska läroplanens (1999:18) tre centrala värden tillsammans med demo-



 27

kratiska samarbetsformer och kristen etik. I den norska läroplanen finns en begränsning i 
formuleringen: �Toleranse er ikke det samme som holdningsøshet og likegyldighet.� (L97:20) 
Vidare står det att eleverna ska ha styrkan att hävda både sina egna och andras rättigheter 
(L97:20). Roth menar att argumenteringen för tolerans kan grunda sig på en idé och önskan 
om ett mera konfliktfritt samhälle (Roth 1996:35).  
 
Roth återger från Michael Walzer fyra attityder till mångfald: resignerat accepterande, 
avslappnad likgiltighet, öppen nyfikenhet och uppskattande inställning till kulturella 
skillnader. Tolerans används enligt Roth främst inom det som kallas resignerat accepterande. 
Vidare skiljer Roth på tolerans, respekt och positivt bejakande (Roth 1996:33-34). I de 
studerade texterna förefaller det klart att olika grupper uppbär olika status i relation till dessa 
värden.  
 
 
 

Slutsatser 
 
 
 
De nordiska styrdokumenten för grundskola ger ett intryck av både stora likheter och 
skillnader i fråga om jämlikhet. Samtliga texter betonar allas lika rätt till utbildning och alla 
människors grundläggande lika värde. Jämlikhet som eget värde och begrepp förekommer 
dock i olika hög grad och verkar stå i viss motsättning till valfrihet och frihet. Frihet framstår 
som viktigast i den isländska, danska och den svenska texten medan jämlikhet är ett starkare 
begrepp i Norge och Finland. 
 
I Sverige betonas istället för jämlikhet att utbildningen ska vara likvärdig. Detta återfinns i 
något annorlunda form framförallt i den danska och den isländska texten. I samtliga texter 
finns någon form av individuell differentiering. I Finland kretsar det kring olika former av 
stöd och Finland är det enda land som uttrycker målet om jämlikt lärande. Detta kan ses som 
en målsättning för jämlikhet i resultat. I de andra länderna är bilden inte lika tydlig av målet. 
Istället verkar det finnas en koppling till en individualistisk idé om utbildning. Att få 
undervisningen anpassad efter rådande förutsättningar och behov behöver inte nödvändigtvis 
innebära ett mål om jämlikhet i resultat. Bekräftelse av elevers intressen och förmågor skulle 
kunna innebära att omfördelning i syfte att få jämlika resultat nedprioriteras. Tydligast verkar 
detta vara i den isländska texten där valfriheten redan i grundskolan delar upp eleverna i 
grupper som främst handlar om teoretisk studieförmåga. I den svenska och den norska texten 
är bilden mera splittrad och i den danska är den individuella allmänna utvecklingen så starkt 
framhållen att det i vissa avseenden är svårt att bedöma jämlikhetsmålet. 
 
Den jämlikhet som prioriteras högst i texterna är den mellan könen. Kön framstår som en 
otvetydig och naturlig kategori och det uttrycks dels en ambition att flickor och pojkar ska ha 
lika möjligheter i skolan och dels ett mera förändringsinriktat mål som syftar till förändrade 
val och �könsmönster�. Danmark är det land som i lägst grad lyfter fram jämlikheten mellan 
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könen medan det i den finländska och den svenska texten framställs som en viktig 
värdegrundsfråga.  
 
Förutom kategorin �kön� är �kultur� och �språk� centrala i dokumentens gruppbildning. Det 
finns en stark bild av en enhetlig gemenskap som kontrasteras med avvikande grupper. I den 
finländska läroplanen finns tydliga ansatser till bekräftelse av vissa grupper. Ju högre status 
en grupp har desto mer bekräftelse och egna rättigheter. Den samiska gruppen ges stort 
utrymme i texten, medan lägst i hierarkin är de elever som buntas ihop med karakteristiken att 
ha annat modersmål än det inhemska. Där träder den kompensatoriska insatsen in för att 
eleverna ska kunna delta i skola och samhälle. Denna bild av �invandrare� återfinns i till 
exempel både den norska och den isländska läroplanen. 
 
Det finns en stark föreställning om en gemenskap, ett samhälle eller en nation. Gemenskapen 
ger intryck av att vara harmonisk och välmenande, och konflikter eller historiskt bagage är 
tämligen osynliga om det inte förstärker bilden av den goda gemenskapen. Den nordiska 
gemenskapen är nära kopplad till det kristna arvet i flera av texterna, särskilt i den norska och 
den isländska. Där slås det fast att den kristna etiken ska prägla skolan och vad som anses 
vara positiva värden kopplas till kristendomen. Här finns också en klar universalistisk 
ambition där olika värden framställs som allmängiltiga. Även om det kristna inte förekommer 
i samma grad i de andra texterna framkommer kristendomens historiska centrala position på 
olika sätt. 
 
En intressant aspekt med de studerade jämlikhetsdiskurserna är att de ofta har varit internt 
mycket motstridiga. Därmed kan också slutsatsen dras att det handlar om diskursiva processer 
där det råder antagonism och kamp om att fixera olika teckens betydelse. Utelämnandet av 
vissa begrepp kan tyda på ett ingripande för att fixera en viss betydelse genom att välja ett 
nytt tecken. Klart är att jämlikhetsdiskurser kan se väldigt olika trots stora likheter i politiska 
och kulturella system. 
 
För vidare forskning skulle ett intressant upplägg vara att studera kurs- och läroplaner för 
enskilda ämnen. Resultaten av min studie ger vid handen att det vore särskilt intressant att 
jämföra det egna språket och religionsämnet mellan de nordiska länderna. En annan möjlig 
väg att gå är göra en liknande studie med fokus på värdet demokrati. Likaså kan studien 
utökas med förskola och gymnasieutbildning Vidare tror jag att det finns intressanta 
internationella paralleller att göra, till exempel utgör EU ett spännande forskningsfält med 
både centrala policydokument samt en stor spännvidd av olika utbildningstraditioner bland 
medlemsländerna. Ett annat alternativ är att studera hur det arbetas med nationella 
policydokument på det lokala planet. Vad händer med de värden och de mål som uttrycks i de 
centrala styrdokumenten när de omvandlas i en decentraliserad skolorganisation?  
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