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Abstract 
Gustavsson, Erik (2022). Om skolvalsfrågans rättvisedimensioner. En pedagogisk-filosofisk 
analys (On the Justice Dimensions of School Choice. An Educational-Philosophical Analysis), 
Linnaeus University Dissertations No 442/2022, ISBN: 978-91-89460-75-1 (tryckt), 
978-91-89460-76-8 (pdf). Written in Swedish.

This thesis explores how philosophical perspectives of justice can facilitate a critical 
discussion and a deepened understanding of the school choice issue and how it can 
be related to fundamental pedagogical ends of education, such as developing 
children´s autonomy and educating them to become democratic citizens. The 
methodological approach is based on John Dewey’s view of pragmatism, which 
argues for an experimental process of inquiry incorporating reflection on alternative 
lines of action. According to this approach, analyses of Swedish school choice policy 
are conducted based on three philosophical perspectives of justice: John Rawls’ 
justice as fairness, Nancy Fraser’s understanding of justice as three-dimensional and 
participative, and Amartya Sen’s capability approach. These perspectives clarify the 
relationship and meaning of three value premises that are prominent in the concept 
of school choice and foundational to liberal democratic societies: individual 
freedom, pluralism, and equality. Thus, the explorative approach highlights three 
answers to how the issue of school choice might be viewed from the perspective of 
justice. These answers are integrated into three criteria that serve as a pragmatist-
based understanding of educational matters of justice, suggesting 1) that people 
should be viewed as active, social, and capable of intelligent change—individual and 
social—through reflective action; 2) that people should be given equal rights and 
opportunities to participate in and access influence over how they lead their lives; 
and 3) that societal organization (as well as the education system) should promote 
both people’s individual and common potential to act, which presupposes the 
striving toward full, free communication within and between social groups. 
Although the analyses of current Swedish school choice policy reveal increased 
criticism toward the contemporary system of school choice, the expressed policy 
strategies for dealing with injustice mainly aim to adjust the terms of choice within 
the realm of a market-based education, not critically examine the market structure, 
itself. The thesis argues for a renewed conversation about school choice, mirroring 
the pragmatic approach to inquiry while targeting the inherent democratic, 
communicative potential of schooling. 

Keywords: school choice, justice, pragmatism, policy analysis, compulsory school, 
educational philosophy 
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1. INLEDNING 

Den här avhandlingen behandlar skolvalsfrågan. Skolvalsfrågan handlar om 
huruvida föräldrar ska ges rätt och möjlighet att välja olika typer av skolor inom 
ramen för den obligatoriska grundskolan, och hur ett system för skolval i så fall 
ska se ut. Avhandlingen avser bidra med rättvisefilosofiskt tänkande i relation 
till skolvalsfrågan, för att visa på att, och hur, den behöver relateras till mer 
grundläggande pedagogiska och sociala mål med utbildning. Enligt den 
amerikanske utbildningsfilosofen Harry Brighouse (2006) kan skolans 
pedagogiska uppdrag i ett liberaldemokratiskt samhälle definieras som att 
främja barns förmåga att leva ett rikt liv; ett uppdrag som handlar om att 
utveckla barns självbestämmande, att förbereda dem för ett meningsfullt 
deltagande i arbetslivet samt att fostra dem till demokratiska medborgare. Om 
dessa mål utgör skolans uppdrag så behöver skolvalsfrågan, som en aspekt av 
skolans organisering, förstås utifrån sin sociala och pedagogiska relevans för 
dessa mål.  

Rättvisefilosofiskt tänkande, eller rättviseperspektiv, har till uppgift att 
definiera olika anspråk och värden och, i de fall som dessa konkurrerar med 
varandra, fungera som verktyg för att balansera och prioritera mellan dem 
(Brighouse, 2004). I detta avseende har rättviseperspektiv mycket att erbjuda 
skolvalsfrågan. Likt andra politisk-pedagogiska frågor så korresponderar den 
nämligen med ett antal värdepremisser; värden som anger vad vi som individer 
eller som samhällen bör eftersträva. I avhandlingen fokuseras särskilt tre 
värdepremisser, som ses som centrala för såväl skolvalsfrågan som för 
liberaldemokratiska samhällen: individuell frihet, pluralism och jämlikhet. 
Lyssnar man till de senaste årens skolvalsdebatt blir det dock snabbt tydligt att 
det inte råder någon konsensus gällande hur dessa värdepremisser ska tolkas 
eller prioriteras. Vissa argument hävdar att friheten att välja skola närmast är att 
betrakta som en grundläggande mänsklig rättighet, och att man i liberala 
demokratier måste tillåta en pluralism av inriktningar och profiler inom skolan. 
Andra påtalar att skolval både är ojämlikt i utgångsläget och reproducerar 
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ojämlikhet på sikt. Somliga menar att det är nödvändigt att konkurrensutsätta 
skolan för att höja skolutbildningens kvalitet, vilket därmed i en annan sorts 
jämlikhetstanke skulle gynna alla barn. Ytterligare några hävdar att skolval 
äventyrar skolan som en pluralistisk social mötesplats där barn från olika 
bakgrunder får tillfälle att mötas och lära av varandra. Dessa uttolkningar av 
skolvalsfrågans värdepremisser är några exempel på frågor som successivt 
kommer att fördjupas i avhandlingen med hjälp av rättvisefilosofiska analyser. 

En viktig utgångspunkt som också behöver klargöras redan här är 
uppfattningen att sociala frågor aldrig kan ses som förutbestämda eller på 
förhand avgjorda, utan inrymmer öppningar för flera potentiella vägar att pröva, 
i tanke och i handling. I avhandlingen manifesteras denna ansats genom den 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkten pragmatism, och specifikt i John Deweys 
(1922/1983, 1932/1985, 1933/1986) handlings- och moralfilosofi.  

 
Mot bakgrund av denna introduktion formuleras avhandlingens syfte som att 
utifrån en pragmatismansats rättvisefilosofiskt pröva skolvalsfrågan för att 
kritiskt diskutera och fördjupa förståelsen för hur den kan relateras till 
grundläggande pedagogiska mål med utbildning.  
 
Detta inledningskapitel fungerar som en bred utbildningspolitisk 
kontextualisering och filosofisk inramning av skolvalsfrågan, och kommer i tur 
och ordning att redogöra för: 1) avhandlingens tolkningsposition i förhållande 
till skolval och utbildning, grundad i ett resonemang om liberal demokrati; 2) 
skolans pedagogiska uppdrag i liberaldemokratiska samhällen (jfr Brighouse, 
2006); 3) bakgrunden till skolvalsfrågan, och varför den bör ses som en 
milstolpe i svensk utbildningshistoria; 4) en introduktion till värdepremisserna 
individuell frihet, pluralism och jämlikhet, 5) pragmatismens betydelse för 
avhandlingens struktur och syn på rättvisefilosofiska analyser; 6) avhandlingens 
syfte, frågeställningar, kunskapsbidrag samt fortsatta disposition.   

Liberaldemokratiska samhällen: två modeller – en 
utmaning 
”Det är inget speciellt med pedagogiska mål.” Det hävdade den amerikanske 
pedagogen och filosofen John Dewey (1916/1999, s. 148). Utbildningen i sig 
kan inte ha några mål, men människor – barn, föräldrar, lärare, forskare, 
politiker och så vidare – kan ha det. Dessa mål grundas på människors 
varierande behov, intressen och idéer om vad som är gott och rätt – som i sin 
tur är formade av det omgivande samhället. I den här avhandlingen förstås 
dagens utbildnings- och skolvalssystem som präglade av, och delvis som 
uttryck för, det liberaldemokratiska samhället. Det råder dock långt ifrån 
enighet om vad liberalism och demokrati betyder. Även om dessa båda begrepp 
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inte är avhandlingens mest centrala (det är rättvisa), så är det likväl viktigt att 
inledningsvis beröra dem, med tanke på det liberaldemokratiska samhällets 
betydelse för det utbildnings- och skolvalssystem som studeras. I detta avsnitt 
är avsikten att utifrån två demokratimodeller precisera den position utifrån 
vilken avhandlingen närmar sig skolvalsfrågan.  

Som Morison  (2007) konstaterar så kan demokrati betyda många olika saker 
– allt ifrån ett ramverk för beslutsfattande till ett sätt att leva. Övergripande 
skulle man dock kunna säga att föreställningarna om den moderna demokratin, 
kopplad till beslutsfattande, kan delas in i två modeller: en aggregativ och en 
integrativ (Morison, 2007). Den aggregativa modellen handlar, som namnet 
antyder, om att aggregera – att samla upp och slå samman – människors 
preferenser och fatta beslut utifrån dem på ett så effektivt och rättvist sätt som 
möjligt. Denna modell kommer vanligen till uttryck i traditionell representativ 
demokrati, som underbyggs av fria och öppna val, och av en omfångsrik 
uppsättning individuella rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet, 
religionsfrihet och så vidare. Den representativa demokratin kallas ofta just 
liberal demokrati, eftersom bakgrunden till den finns i ett klassiskt liberalt 
tankegods. Även om man inte kan tala om en liberalism, så menar den politiska 
filosofen Robert Talisse  (2005, s. 16ff) att man åtminstone kan identifiera fem 
”basic commitments” – fem grundläggande filosofiska anspråk – som 
underbygger synen på hur ett legitimt liberalt samhälle ska organiseras:   

 
- Primacy of the individual: det är individen som är den grundläggande 

enheten och själva kärnan i politiskt tänkande – inte samhället eller 
någon annan social relation.  

- Moral individualism: det goda för individen är överordnat det goda för 
grupper av individer (vilket inte utesluter att individer frivilligt kan gå 
samman för att realisera gemensamma intressen).  

- Moral autonomy: individer har rätt till moralisk autonomi, det vill säga 
till att identifiera, välja ut och eftersträva en uppfattning om det goda. 
Staten behöver således etablera förhållanden under vilka individer ges 
någon form av jämlika möjligheter att göra detta.  

- Political noninterference: av individers rätt till moralisk autonomi 
följer att statens tvingande makt bara är rättfärdigad då en individs 
handlingar hindrar någon annans legitima livsmål.  

- Political neutrality: staten ska, i handlingar och policys, vara neutral i 
förhållande till medborgares olika uppfattningar om det goda. Den ska 
på så vis värna en social pluralism av värden.  

 
Av dessa punkter följer att den aggregativa demokratimodellen, som Morison 
(2007) uttrycker det, främst är intresserad av ramarna för beslutsfattande. Dessa 
ramar bildar en sorts fri marknad av idéer som individer kan välja mellan, och 
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anses rättvisa i meningen att individers preferenser ges samma vikt genom att 
räknas på samma sätt (jfr Miller, 1992).  

Den andra betydelsen av demokrati beskriver Morison (2007, s. 144) som 
integrativ, såtillvida att den ser samhället som ”an essentially social construct 
where preferences are endogenously produced and empowerment comes from 
participation in collective decision making about the actual substance of public 
action”. Om den aggregativa modellen främst fokuserar demokratins ramar, så 
intresserar sig den integrativa modellen mer för den demokratiska processen, 
och inte minst för människors deltagande och kommunikativa överväganden. 
Den kallas därför ibland för deliberativ. Demokratin syftar här inte enbart till 
att realisera individuella projekt, utan förväntar sig att människor, som Miller 
(1992, s. 56) uttrycker det, är ”to some degree communally orientated in their 
outlook”. Deliberationsförespråkare är generellt kritiska mot den tunnare 
aggregativa versionen av liberal demokrati för att inte tillräckligt väl förmå 
engagera människor i beslutsfattande, men också för att dras med en inneboende 
motsättning som blir synlig i ett pluralistiskt samhälle: man kan inte värna en 
social pluralism av värden och på samma gång hävda det liberala tänkandets 
(och demokratins) normativa överlägsenhet (Talisse, 2005). Seyla Benhabib 
sammanfattar pluralistiska samhällens demokratiutmaning på följande sätt:  

 
Disagreement about the highest goods of human existence and the 
proper conduct of a morally righteous life are a fundamental 
feature of our modern value-universe. […] The challenge to 
democratic rationality is to arrive at acceptable formulations of 
the common good despite this inevitable value-pluralism 
(Benhabib, 1996, s. 73).  

 
Denna utmaning har uppmärksammats av demokratiteoretiker från olika 
traditioner, vilket gör litteraturen om deliberationsbegreppet både omfattande 
och mångfacetterad (Talisse, 2005). En viktig gemensam utgångspunkt är dock 
antagandet att utmaningar som de ovan beskrivna kan hanteras genom att låta 
den moraliska argumentationen, i en sorts forum-form, få större plats i den 
demokratiska processen. Gutmann och Thompson (1996) hävdar att detta skulle 
stärka demokratins legitimitet genom att bättre klargöra vad moraliska 
konflikter består i. Att frågor och argument behandlas utifrån ett bredare socialt 
och moraliskt perspektiv innebär, enligt dem, att ”deliberative democracy 
contains the means of its own correction” (a.a., s. 43).  

Huruvida deliberativa eller integrativa ansatser ska ses som radikalt motsatta 
den mer traditionella liberala demokratin, eller som en återupplivande 
vidareutveckling av dess mål och möjligheter, är inte en avgjord fråga. Medan 
Barber  (1998, s. 31) menar att liberalism är ”more suited to founding than to 
sustaining democracy”, så tycks Benhabib (1996, s. 77) tillskriva den 
deliberativa modellen en potential att såväl mjuka upp som överskrida 
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dikotomier mellan å ena sidan en klassiskt liberal betoning av individuella fri- 
och rättigheter, och å andra sidan kollektiv överläggning och viljebildning. 
Onekligen är det så att flera grundläggande liberala friheter – däribland 
yttrandefrihet och mötesfrihet, men också själva idén om den moraliskt 
autonoma individen – är helt avgörande för att skapa villkor under vilka ”proper 
deliberation” kan bli av (Talisse, 2005, s. 118; se även Morison, 2007).  

Denna schematiska diskussion om demokrati har haft till syfte att lägga en 
grund för att klargöra den position som avhandlingen intar i förhållande till 
utbildning och skolval i liberaldemokratiska samhällen; att å ena sidan erkänna 
och värna den liberalfilosofiska tanketraditionens betydelse för såväl 
utvecklandet av som skyddet för individens rättigheter och möjligheter, och att 
å andra sidan lämna utrymme att problematisera dess emellanåt reduktionistiska 
synsätt på det demokratiska samhällets institutioner. Man kan konstatera 
följande. I takt med att västerländska – i vid mening liberala – demokratier blir 
alltmer pluralistiska, så växer behovet av att hitta former för samexistens i vilka 
människor från olika bakgrunder, med olika uppfattningar om det goda i livet, 
tolererar varandra, respekterar varandra och interagerar med varandra i olika 
sociala sammanhang. Det demokratiska samhällets institutioner kan som följd 
av det inte bara ses som medel för att realisera individuella mål, utan behöver 
också bidra till och skapa förutsättningar för utövandet av ett gemensamt socialt 
intresse. Skolan spelar en central roll i förhållande till dessa båda behov, och 
måste därför ses som mer än bara en rätt eller ett verktyg för individen. Den 
rustar barn både för ett framtida deltagande i demokratiska processer och för ett 
liv i kontakt och förbindelse med andra människor (Gutmann, 1999). 
Organiseringen av en skola som förmår bidra till att realisera dessa mål framstår 
följaktligen som en av demokratins viktigaste byggstenar.  

Skolans pedagogiska uppdrag i 
liberaldemokratiska samhällen 
Utifrån det förra avsnittet om utmaningar i liberaldemokratiska samhällen kan 
slutsatsen dras att samtalet om utbildningens mål, men också om hur den kan 
organiseras för att förverkliga dem, är angeläget. I det här avsnittet presenteras 
ett synsätt på skolans pedagogiska uppdrag i liberaldemokratiska samhällen, i 
form av ett övergripande syfte som sedan konkretiseras i tre mål. Presentationen 
är baserad på de argument som den liberala utbildningsfilosofen Harry 
Brighouse ger uttryck för i boken On Education (2006), och kan enklast 
beskrivas som en läroplan i dess bredaste bemärkelse, det vill säga som en idé 
om utbildning i en specifik kontext (Kelly, 2009).1 Den avgränsar och ger en 

 
1 Presentationen är en rekonstruktion av de egentligen fyra mål som Brighouse diskuterar. Ett av målen 
[educating for flourishing] utgör dock, enligt Brighouse, huvudsyftet för samtliga fyra: ”The key idea 
in this book is that the central purpose of education is to promote human flourishing” (Brighouse, 
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inriktning för vad som i avhandlingen avses med grundläggande pedagogiska 
mål. Avsikten med detta avsnitt är alltså att introducera de pedagogiska mål som 
skolvalsfrågan, som en aspekt av skolans organisering, uppfattas angöra till. 
Dessa mål kommer återkommande att beröras i avhandlingen, delvis med 
hänvisning till Brighouse, men också utifrån andra (rättvise)perspektiv. 
Avsnittet inleder med att sammanfatta skolans övergripande syfte, för att 
därefter utveckla de tre delmålen.  

Skolans syfte: att främja barns förmåga att leva ett rikt liv 
Skolans övergripande syfte kan, utifrån Brighouse (2006, s. 15), beskrivas som 
att främja barns förmåga att leva ett rikt liv [”education should aim at enabling 
people to lead flourishing lives”]. Brighouse menar att begreppet ”flourishing” 
bör förstås i vid mening, och relaterar det exempelvis till de faktorer som 
nationalekonomen Richard Layard beskriver som avgörande för människors 
lycka: familjerelationer, finansiell situation, arbete, grupptillhörighet, hälsa, 
individuell frihet samt personliga värderingar (a.a., s. 45). Brighouse knyter 
även an begreppet ”flourishing” till ”liberal education”, som är en pedagogisk 
inriktning med bakgrund i europeisk bildningstradition, men som idag främst 
finns representerad i USA (se t.ex. Nussbaum, 1997, 2010). Denna inriktning 
betonar att deltagande i utbildning och i kulturella aktiviteter kan ha ett värde i 
sig, genom att i vid mening berika livet. Brighouse (2006) poäng är att skolan 
inte bara ska kvalificera barn för att bidra till samhällets ekonomiska utveckling, 
utan ge dem förutsättningar till en helhetsupplevelse av vad det innebär att vara 
människa. Skolan behöver därför, enligt Brighouse, sätta barns intressen i första 
rummet. Det innebär en balansgång, eftersom varje försök att göra sig till tolk 
för någon annans intressen har lätt paternalistiska drag. Om man har accepterat 
argument för att barn bör ha rätt – och till och med plikt – att gå i skolan, så bör 
man samtidigt rimligen ”use the time, at least in part, to facilitate their long-
term prospects of living a successful and flourishing life” (a.a., s. 43). 

Det övergripande syftet att främja barns förmåga att leva ett rikt liv 
konkretiseras av Brighouse i tre pedagogiska mål:  utbildning för 
självbestämmande, utbildning för deltagande i arbetsliv samt utbildning för 
medborgarskap. Medan de båda första målen enligt Brighouse är kopplade till 
barns egenintressen, så omfattar det sistnämnda målet om medborgarskap ett 
vidare socialt och samhälleligt perspektiv. Skolans pedagogiska uppdrag i 
liberaldemokratiska samhällen sammanfattas i följande tabell:  

 
 
 
 

 
2006, s. 42). Därför skrivs detta mål här fram som skolans övergripande syfte; ett syfte som sedan 
konkretiseras i de efterföljande tre målen som berör autonomi, arbetsliv och medborgarskap.  
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Skolans pedagogiska uppdrag i liberaldemokratiska samhällen 
Skolans syfte Skolan ska främja barns förmåga att leva ett rikt liv. 
Första målet: 
utbildning för 
självbestämmande 

Skolan ska tillgängliggöra erfarenheter av och 
insikter i olika sätt att leva samt främja barns 
förmåga att fatta beslut om egna levnadsval. 

Andra målet: 
utbildning för 
deltagande i arbetsliv 

Skolan ska skapa förutsättningar för meningsfulla 
erfarenheter av arbetslivet. 

Tredje målet: 
utbildning för ett gott 
medborgarskap 

Skolan ska forma dispositioner att a) införliva 
samhällets gemensamma normer och värden, b) 
driva legitima egenintressen samt c) delta i det 
offentliga samtalet.   

Tabell 1. Sammanfattning av skolans pedagogiska uppdrag i liberaldemokratiska 
samhällen, enligt Brighouse (2006).  

I de följande tre avsnitten utvecklas de tre målen om självbestämmande, 
deltagande i arbetsliv samt medborgarskap.  

Utbildning för självbestämmande 
För det första ska skolan främja barns självbestämmande [education for self-
government], eller, som Brighouse (2006) också benämner det, autonomi. Detta 
pedagogiska mål handlar om att skapa tillgång till olika sätt att leva, och att 
skapa förutsättningar för barn att fatta beslut om det egna. Målet kan således 
sägas ge uttryck åt det liberala anspråket om den autonoma individen (jfr 
Talisse, 2005). 2  Brighouse (2006) slår visserligen fast att en avsaknad av 
autonomi inte per automatik innebär ett meningslöst liv, men ser autonomi som 
grundläggande för att leva ett liv som är rikt. Ett rikt liv måste nämligen, enligt 
Brighouse, dels 1) omfatta olika typer av värden och tillgångar, dels 2) vara levt 
inifrån; det vill säga man måste känna en identifikation med sina livsval. Dessa 
båda punkter blir svåra att uppnå om barns omgivning, föräldrar inkluderade, i 
allt väsentligt tillåts föra över en livsstil eller en bestämd uppsättning av 
värderingar. Brighouse menar att även om skolan inte ska föreskriva ett gott sätt 
att leva, utan ska erbjuda alternativ, så behöver barn ges möjlighet att utveckla 
”some sense of what constitutes living well” (a.a., s. 18). Mot bakgrund av att 
individer ständigt befinner sig i sociala sammanhang så poängterar Brighouse 
särskilt att barn ska ges möjligheter att tränas i kritisk reflektion, i syfte att 

 
2 Begreppet autonomi kan ha flera betydelser, av vilka här mycket översiktligt ska nämnas moralisk, 
politisk och personlig. Moralisk autonomi syftar på kapaciteten att underkasta sig moralprinciper, och 
är främst förknippad med Immanuel Kant. Politisk autonomi refererar i sin tur till individers rätt att 
delta i politiska processer (eller till ett folks rätt att demokratiskt styra över sig självt). Slutligen syftar 
personlig autonomi på en kritiskt reflektiv självständighet i förhållande till sina livsval i stort (jfr 
Rosenquist, 2011). Brighouse framskrivning av målet tangerar främst idén om personlig autonomi, 
men har även inslag av en sorts moraliskt omdömesgill förmåga.  
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utveckla förståelse för hur ”a choice coheres with our given judgements” och 
en förmåga att ”evaluate the ways we are attached to other people” (a.a., s. 20).  

Utbildning för deltagande i arbetsliv 
Skolan ska också förbereda för deltagande i arbetslivet [education for economic 
participation]. Brighouse (2006) vänder sig dock kraftigt emot en skola vars 
målsättningar baseras på human capital-teorins betoning av den högpresterande, 
högproducerande och högutbildade ekonomin. Ett pedagogiskt mål kan inte 
vara att integrera barn som kuggar i ett ekonomiskt hjul. Tvärtom bör skolor, 
enligt Brighouse (2006, s. 28), ”orient themselves to the needs of the children 
who will have to deal with the economy, and not to the needs of the economy 
itself”. Att förberedas för deltagande i arbetsliv utgör ett av barns generella 
intressen, då de allra flesta människor i moderna samhällen behöver integreras 
i arbetsliv för att ha möjlighet att leva ett rikt liv. Utöver att vara 
inkomstbringande så menar Brighouse (2006) att arbete kan ha betydelse för det 
personliga välbefinnandet genom ökad självrespekt och känslan av att bidra till 
sitt uppehälle, men också för att människor tenderar att finna glädje i att utföra 
olika uppgifter. Skolan bör därför inte sträva efter att hitta varje barns specifika 
plats i samhällsekonomin, utan förbereda för ett brett spektrum av uppgifter, 
däribland universitetsstudier som för många är en väg till arbete.  

Utbildning för medborgarskap 
Slutligen ska utbildning enligt Brighouse fostra medborgare [creating citizens]. 
Medan målen om självbestämmande och arbetsliv behandlar intressen som 
ligger närmare individen, har detta mål kollektiva konnotationer:  
 

The child who becomes a well-functioning citizen in a democratic 
society may or may not gain from being so; but her fellow citizens 
benefit considerably, at least if she is accompanied by a critical 
mass of well-functioning citizens (Brighouse, 2006, s. 63).  

 
Medborgarskap framhålls ofta som ett viktigt mål med utbildning. Vad som 
menas med goda medborgare, liksom medborgarskapets avgränsning, kan dock 
skilja sig åt. Brighouse (2006) behandlar medborgarskap som något som 
avgränsas av nationalstaten, närmare bestämt den liberala demokratin, och 
menar att ett gott medborgarskap omfattar tre karaktärsdrag i form av 
medborgerliga dispositioner. Den första handlar om en generell vilja att följa 
lagen, och därmed i någon mening acceptera att det ligger i det gemensammas 
intresse att medborgare gör detta (även om Brighouse menar att det kan finnas 
uppenbara fall då det kan vara rätt att bryta mot lagen). Den andra dispositionen 
innebär en vilja att upprätthålla rättvisa och att, genom politiska kanaler och 
lagliga handlingar, sträva mot sina egenhändigt formulerade och legitima 
egenintressen och livsmål. Vad som är legitimt menar Brighouse till viss del 
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måste avgöras av kontexten. Han belyser det med ett exempel som berör 
skolval: även om det fanns ett rimligt argument mot privatskolor, så kan man 
inte moraliskt anklaga en förälder varken för att tro att barnet får en bättre 
utbildning i en privatskola eller att handla enligt denna tro (och placera barnet 
i skolan ifråga) – eftersom kontexten de facto tillåter det. Det goda 
medborgarskapets tredje disposition handlar också om politiskt deltagande, men 
har drag av ett demokratiskt ideal:  
 

This is the disposition to engage in political participation in a 
spirit of respect and a willingness to engage in public reasoning 
(Brighouse, 2006, s. 67).    

 
Här betonas alltså att skolan inte bara ska medvetandegöra om rätten att delta 
politiskt, utan också forma en vilja att delta i det offentliga samtalet. Det är 
alltså närmast fråga om att skapa en demokratisk personlighet. I Brighouse 
konception av det goda medborgarskapet i ett demokratiskt samhälle finns 
därmed en hängivenhet till det kommunikativa överläggandet som 
kännetecknar mer integrativa ansatser till demokrati (Morison, 2007). Den form 
av ”public reasoning” som Brighouse (2006) diskuterar är grundad på 
reciprocitetsnormen [the norm of reciprocity], och han anger bland andra John 
Rawls, Amy Gutmann och Dennis Thompson som inspirationskällor. Grunden 
i reciprocitetsnormen är idén att de argument och anspråk som uttrycks i det 
offentliga samtalet ska baseras på antaganden som alla förnuftiga [reasonable] 
medborgare accepterar. I förlängningen syftar denna norm till att rättfärdiga 
statens handlingar i förhållande till medborgarna; ”that justification has to be 
one that they can, at least if they are reasonable, understand and could, in 
principle, come to share by the free exercise of their own reason” (a.a., s. 68).  

Brighouse erkänner en potentiell brist i denna idé om politiskt deltagande, 
nämligen att den kräver att människor inte använder sina mest grundläggande 
moraliska föreställningar i rättfärdigandet av politiska argument och åtgärder, 
eftersom dessa kanske inte delas av alla. Det skulle till exempel principiellt 
kunna hävdas att människor bör få använda alla sina tillgängliga resurser, även 
moraliska övertygelser. Det kan även utifrån ett ontologiskt perspektiv hävdas 
att man inte kan avsäga sina moraliska övertygelser på beställning. Enligt den 
pragmatismansats som utgör avhandlingens vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkt så uppstår moral oundvikligen när människor interagerar med sin 
miljö – så även i ”public reasoning” (Dewey, 1922/1983). Brighouse (2006, s. 
69) poäng är samtidigt inte att moraliska anspråk inte ska få existera, men väl 
att när andra blir ”the objects of their concern” så bör det rimligen finnas 
begränsningar i hur de utövas, så att andra människor också ges utrymme att 
utveckla egna idéer om det goda.  

Processen att bilda sig en uppfattning om det individuella goda, som 
eftersträvas i det första målet om autonomi, har enligt Brighouse (2006, s. 128f) 
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likheter med den tredje medborgarskapsdispositionen – det vill säga att i 
interaktion med andra engagera sig för det gemensamma goda.3 Utöver att träna 
barn i kritisk reflektion även för detta mål, menar Brighouse att skolmiljön i sig 
kan spela en viktig roll för formandet av denna disposition. Medborgare kan 
rimligen komma att ha lättare för att förstå och sympatisera med människor och 
synsätt från en annan bakgrund än sin egen, om de också får tillfälle att möta 
dem (i skolan).  

Skolvalsfrågan som utbildningspolitisk milstolpe 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i skolan syftar till att barn ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det har människor i alla tider gjort 
– oavsett om det handlat om att lära sig jaga, uppfostra barn eller ta del av seder 
och traditioner. Det historiskt unika med dagens skolutbildning är just att den 
tar plats i skolan, det vill säga att barn, utöver att ta del av kunskaper och värden 
i hemmen, också anses både behöva och ha rätt att gå i allmän skola. Feinberg 
och McDonough (2003) menar att den liberalfilosofiska inriktning som under 
1800- och 1900-talet kom att betona vikten av en mer aktiv stat för realiserandet 
av individers välbefinnande – en inriktning med företrädare som John Stuart 
Mill, John Dewey och John Rawls – hade särskilt stor betydelse för dessa idéer 
genom att bistå med ”the philosophical foundation for the expansion of 
compulsory public schooling” (a.a., s. 4). Föreställningen om skolan som en 
institution som bidrar till både individens och samhällets utveckling reser frågor 
om vad utbildningen ska innehålla, men också frågor om elevfördelning och 
elevsammansättning; kort sagt vem som ska utbildas var och tillsammans med 
vilka. Skolvalsfrågan har på ett genomgripande sätt formulerat om villkoren för 
hur aspekter som dessa kan hanteras. Som sådan kan den ses som en i raden av 
tre utbildningspolitiska milstolpar på området.  

Den första milstolpen är den svenska folkskolan, införd 1842. Dewey 
(1916/1999, s. 42) beskriver inrättandet av bred formell utbildning som 
svarande mot ett behov att överbrygga gapet mellan ”de ungas färdigheter och 
de vuxnas angelägenheter”, ett behov som han menar växer i takt med 
civilisationen. Annorlunda uttryckt uppstår behovet när man inte längre kan lita 
på att barns vardagliga kontakt med sysslor och närstående personer utvecklar 
de kunskaper som behövs i ett alltmer föränderligt samhälle. Införandet av 
folkskolan handlade visserligen om att stärka sådana kunskaper som av staten 
ansågs som viktiga för medborgarna, men huruvida den syftade till att hantera 
det glapp som Dewey talar om är inte givet. Richardson (1978, 1983) menar 
exempelvis att folkskolan snarare fungerade som en religiöst motiverad 
kristendomsskola för mindre gynnade samhällsklasser – något som också 

 
3 Detta förhållande har även vissa likheter med Deweys syn på individuellt respektive socialt 
reflekterat handlande, som kommer att utvecklas mer i kapitel 2.  
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Tingsten (1969) ger uttryck för i Gud och fosterlandet. Utifrån ett 
elevfördelnings- och elevsammansättningsperspektiv är dock folkskolan 
central. Även om inte dessa perspektiv stod överst på reformagendan så bidrog 
ändå ambitionen att inrätta skolor i samtliga kommuner till att barn 
överhuvudtaget kunde mötas i skolan.  

Den andra milstolpen är den så kallade differentieringsfrågan, som 
behandlade om och när det obligatoriska skolsystemet skulle differentieras. 
Själva differentieringsfrågan kan sägas sträcka sig över en 20-årsperiod, från att 
debatten tog fart under 1940-talet, via betydande försöksverksamhet under 
1950-talet, till parallellskolesystemets upphörande 1962. Från att folkskola och 
läroverk hållits åtskilda skulle hädanefter alla elever följas åt i en sammanhållen 
skola (Richardson, 2010). En viktig idé bakom denna reform var att skapa en 
större gemensam referensram och ett tydligare vi-medborgaskap (Carlbaum, 
2012; M. Olson, 2008). Det svenska välfärdsstatliga projektet stod vid denna tid 
som starkast. Tron på centralisering som överordnad styrningsprincip var stor 
(Wahlström, 2002), liksom tron på utbildningens möjligheter att utveckla 
samhället och transformera klasstrukturer (Lindensjö & Lundgren, 2000; 
Rothstein, 1986). Differentieringsfrågans principer för elevfördelning och 
elevsammansättning understryker framförallt mål som social utjämning och 
icke-segregering (Schüllerqvist, 1996).  

Den tredje milstolpen är således skolvalsfrågan, som under 1990-talet blir 
utbildningspolitisk realitet som en del av vad Englund (1996a) beskriver som 
ett utbildningspolitiskt systemskifte. Under loppet av några år genomförs 
kommunaliseringen (skolhuvudmannaskapet decentraliseras från stat till 
kommun), det fria skolvalet (föräldrar ges större rätt och möjlighet att välja 
skola åt sina barn) samt friskolereformen (etableringslättnader och förstärkt 
finansiering för skolor med enskild huvudman). Bakgrunden var en under 1970- 
och 1980-talen växande kritik mot den starka centralstyrning som underbyggts 
av idén att statligt fördelade resurser bäst åstadkommer en likvärdig 
skolutbildning. Kritiken gällde framförallt två aspekter: dels att 
styrningsmodellen ansågs ekonomiskt ineffektiv, dels att välfärdsstaten 
uppfattades som maktfullkomlig och försummande i relation till medborgares 
önskningar och självbestämmande (Blomqvist & Rothstein, 2008; se även 
Boréus, 1994; Hugemark, 1994). Valfrihetsreformerna och kommunaliseringen 
kan ses som uttryck för en gradvis implementering av en mer nyliberal 
styrningsfilosofi (Larsson, Letell & Thörn, 2012), och tog inspiration från bland 
annat Ronald Reagans och Margaret Thatchers politiska program. Utmärkande 
var betydande inslag av New Public Management (NPM), som framhåller 
behovet av marknadslösningar, privatiseringar och avregleringar. 
Styrningsfilosofin har bland annat sin bakgrund i Milton Friedmans (1962) 
ekonomiska teorier som framhäver att konkurrensutsättning av offentliga 
verksamheter kan öka konstadseffektivitet och kvalitet, genom att tvinga både 
offentliga och privata utförare att antingen avvecklas eller prestera bättre. Dessa 
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idéer utgjorde viktiga ramar för 1990-talets utbildningspolitiska reformpaket, 
tillsammans med den tradition av mål- och resultatstyrning som på olika sätt 
varit närvarande i offentligt driven verksamhet i Sverige sedan 1960-talet (se 
t.ex. SOU 2007:75; Sundström, 2003; Wahlström, 2009). Policyforskaren 
Stephen Ball (2008, 2017) menar att genomslaget av nyliberala strömningar på 
utbildningsområdet inte bara förändrat de organisatoriska ramarna, utan även 
medfört ett ekonomiskt synsätt i innehålls- och metodfrågor, på bekostnad av 
mer socialt grundade mål. Liknande kritik finns implicit i Brighouse (2006, s. 
28) betoning av att skolor ska ”orient themselves to the needs of the children”, 
snarare än ”to the needs of the economy itself”.  

Sammantaget har skolvalsfrågan inte, i jämförelse med folkskolans införande 
eller parallellskolesystemets upphörande, lett till en lika stor omstrukturering av 
skolväsendet som helhet. Däremot har den, likt dessa båda milstolpar, inneburit 
en såväl principiell som praktisk omsvängning gällande hur elevfördelning och 
elevsammansättning hanteras. Gemensamt för dessa tre systemreformer är att 
de alla förändrat villkoren för vilka mål man kan formulera och realisera i och 
genom skolutbildning. En viktig aspekt av skolvalsfrågans betydelse gäller dess 
inverkan på skolsegregation (Bunar, 2015). En internationell kunskapsöversikt 
av Wilson och Bridge (2019) visar att även om skolvalssystem kan se olika ut, 
så tycks de nästan oberoende av utformning tendera att stärka segregationen 
inom och mellan skolor (se även OECD, 2015). I den här avhandlingens 
rättvisefilosofiska analyser fokuseras det svenska skolvalssystemet, och även 
om inte ambitionen är att förklara varför och hur skolval segregerar, så är 
skolsegregation i högsta grad relevant att förstå ur ett rättviseperspektiv. Det 
finns därför anledning att översiktligt redogöra för vilka slutsatser som dragits 
om skolsegregation i en svensk skolvalskontext.  

Det svenska skolvalssystemet och skolsegregationen 
I Sverige är den offentliga finansieringen av fristående skolor procentuellt sett 
högre än i de flesta andra OECD-länder, vilket av OECD (2012b) framhålls som 
en finansieringsform som är positiv ur ett segregationsperspektiv, det vill säga 
för att minska skolsegregation. Trots det har det svenska skolsystemet över de 
senaste decennierna sett en ökad uppdelning mellan skolor avseende 
elevsammansättning. Denna utveckling har belysts i relation till valfrihet i ett 
antal rapporter av Skolverket, med slutsatsen att den lett till utmaningar för 
skolans likvärdighetsuppdrag (se t.ex. Skolverket, 1996, 2003, 2009, 2012a, 
2012b). Flera svenska studier pekar, likt Wilson och Bridge (2019; se även t.ex. 
Gewirtz, Ball & Bowe, 1995), på att skolval öppnat för faktorer och mekanismer 
som segregerar. Exempelvis har människor från olika bakgrunder inte samma 
möjligheter eller benägenhet att välja skola. Främst tycks föräldrar med svensk 
bakgrund (inrikes födda) eller med en högre utbildningsbakgrund vara de som 
aktivt väljer skola (se t.ex. Brandén & Bygren, 2021; Trumberg, 2011). Att vara 
aktiv behöver emellertid inte betyda att man väljer bort, utan kan också, som 
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Ambrose (2016) visar, innebära att uppfattas aktivt och övervägt ha valt att 
stanna i ett specifikt (socioekonomiskt gynnat) område (se även Skawonius, 
2005). Det är samtidigt inte så att de aktiva val som görs endast grundas på vilka 
skolor som presterar bäst sett till studieresultat eller har ett rykte om att erbjuda 
god undervisning. Ett annat argument, särskilt bland socioekonomiskt gynnade 
skolväljare, tycks också vara att välja en skola med en mer homogen svensk 
elevsammansättning (Bunar, 2009; Kallstenius, 2010). Kort sagt, när familjer 
ges – och har – möjlighet att välja skola, så väljs ibland skolor för att de har en 
elevsammansättning man identifierar sig med, genom att den representerar den 
egna bakgrunden (se även Bunar & Ambrose, 2018). Detta fenomen omtalas i 
internationell forskning som ”white flight” (se t.ex. Zhang, 2009, 2011).   

Det finns även studier som visar att skolvalets effekter på segregation hänger 
samman med förekomsten av fristående skolor. Böhlmark, Holmlund och 
Lindahl (2015) visar på att det förekommer en överrepresentation av elever med 
gynnsam socioekonomisk bakgrund i fristående skolor. Liknande slutsatser dras 
av Holmlund et al (2014) som konstaterar att segregationen mellan inrikes och 
utrikes födda elever, även efter att man beaktat effekter av boendesegregation, 
ökat i kommuner som har en större utbredning av fristående skolor (se även 
Brandén & Bygren, 2021). Yang Hansen och Gustafsson (2016) poängterar att 
boendesegregationen tenderar att vara större i storstadsområden (i vilka 
koncentrationen av fristående skolor är som störst), vilket förstärker 
skolsegregationen ytterligare. En aspekt av fristående skolors koppling till 
segregation är möjligheten till vinstuttag. Böhlmark et al (2015) menar att vissa 
elevgrupper medför fördelar för skolor i kraft av att de exempelvis kräver 
mindre stödundervisning. Enligt Vlachos (2011) kan ett sätt att öka vinsten vara 
att försöka attrahera ett mer lönsamt elevunderlag, genom att exempelvis 
etablera en skola i ett område där det närmaste elevunderlaget kan förväntas ha 
upparbetade studievanor.  

Det svenska skolvalssystemet är överhuvudtaget bland världens mest 
avreglerade och marknadiserade när det kommer till hur ”fritt” man formellt 
sett kan välja skola, men också gällande vem som får driva skolor, hur många 
man får driva, samt vilka möjligheter som finns för fristående huvudmän att ta 
ut vinst (Dahlstedt & Fejes, 2019; OECD, 2014; Trumberg, 2019). Enligt 
statistik från Skolverket (2020) för läsåret 2019/2020 gick då 167 000 barn i en 
fristående skola, vilket motsvarar 15 % av alla elever (en procentsats som 
stadigt ökat sedan valfrihetsreformerna genomfördes på 1990-talet). Merparten 
av dessa elever, ca 70 %, gick i en skola som drevs av ett aktiebolag. Alla skolor 
– kommunala som fristående – är dock berörda av skolvalssystemet, i egenskap 
av att vara sökbara. Detta till trots finns ingen nationell standard för när och hur 
familjer förväntas ansöka, när eller hur ofta som man kan byta skola eller vilka 
urvalskriterier som ska gälla för varje enskild skola (SOU 2020:28). Detta har 
lett till att organiseringen av skolval ser väldigt olika ut i olika kommuner, och 
till en kritisk diskussion om tillämpningen av urvalskriterier. I en nyligen 
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publicerad rapport från Skolinspektionen (2022) som berör fristående skolors 
mottagande och urval av elever, hade exempelvis en majoritet av de granskade 
skolorna (23 av 30) brister i arbetet med urval, bland annat genom att använda 
fler urvalsgrunder än de informerat om.  

Skolvalsfrågans värdepremisser 
För att bättre förstå en moralisk problematik behöver den undersökas utifrån 
den kontext den växt fram i (Dewey, 1917/1980, 1933/1986). I detta kapitel har 
argumenterats för att skolvalsfrågan behöver förstås som sprungen ur ett liberalt 
samhälle. Av det följer att avhandlingen har ett särskilt intresse för den liberala 
idétraditionen. Detta intresse kommer till uttryck genom analyser som kretsar 
kring tre värdepremisser – individuell frihet, pluralism och jämlikhet. Att just 
dessa värdepremisser fokuseras beror på 1) att de alla har framskjutna positioner 
i det liberalfilosofiska tänkandet, 2) att de berör grundläggande mänskliga 
villkor i moderna pluralistiska demokratier samt, inte minst, 3) att de är markant 
framträdande i det utbildningspolitiska samtalet om skolval. Sägas ska dock att 
de knappast är exklusiva för liberalt tänkande, eller för den delen att det skulle 
råda liberal konsensus om deras uttolkning. Kymlicka (1995, s. 11) menar 
exempelvis att frihet och jämlikhet kan ses som grundläggande värden som inte 
hör hemma i en specifik politisk teori. Han underkänner därmed vad han 
uppfattar som en förlegad bild av västerländsk politisk filosofi, där de som står 
till vänster förespråkar jämlikhet och socialism, de som står till höger 
förespråkar frihet och marknadsekonomi, och de som står i mitten – liberaler –
önskar en kombination av frihet och jämlikhet inom ramen för en kapitalistisk 
välfärdsstat. De tre värdepremisserna introduceras nu var för sig.  

Individuell frihet 
Frihet utgör själva stommen i begreppet liberalism (liber = frihet), och just 
individens frihet har en framskjuten plats hos liberala filosofer (t.ex. Locke, 
Mill, Nozick, Rand, Rawls). Tron på frihet, och på att människor ska kunna vara 
fria är en grundbult i den liberalfilosofiska idétraditionen. Hur friheten ska 
definieras är emellertid omtvistat. Det välkända begreppsparet negativ 
respektive positiv frihet kan vara belysande. I installationsföreläsningen ”Two 
Concepts of Liberty” från 1958 synliggör Isaiah Berlin (2002) denna distinktion 
som han menar har präglat den politiska filosofin. Negativ frihet handlar om 
frånvaron av hinder och yttre påtryckningar. Man är alltså inte ofri om man rent 
praktiskt inte kan, utan om ens handlingsutrymme hindras. Det kan det göras 
av andra människor, men i den politiska filosofin har denna form av frihet inte 
sällan kommit att knytas till frånvaron av en stark stat (se t.ex. Nozick, 1974). 
Positiv frihet handlar i sin tur om att äga kontrollen över sitt eget liv och sin 
framtid; att uppnå en form av självherravälde, och därmed individens önskan 
”to be his own master” (Berlin, 2002, s. 178). I förhållande till utbildning kan 
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ett negativt frihetsbegrepp sägas problematisera utbildningsauktoriteter ju 
längre ifrån individen de befinner sig (som staten), medan ett positivt 
frihetsbegrepp betonar utbildningens potential att främja individens möjligheter 
att formulera, eftersträva och uppfylla olika levnadsmål. I relation till skolval 
kan man säga att det värnar den individuella friheten, då det kan ses som rättvist 
att medborgare, allt annat lika, har större inflytande över utformningen av sina 
liv (här: föräldrar över sina barns utbildning), än mindre. Skolvalsfrågan skulle 
även kunna sägas rymma både negativ och positiv frihet. Negativ, då skolval 
förskjuter viss makt närmare individer och därmed minskar yttre hinder för 
individers handlingsutrymme. Positiv, då skolval och fristående skolor öppnar 
för inriktningar som möjliggör för barn att tidigt få chansen att utveckla vissa 
specialintressen (om dessa skolor de facto väljs).  

Motsatsen till frihet vore, givet de definitioner som här lyfts fram, att 
antingen vara totalt kontrollerad av yttre auktoriteter eller att totalt sakna 
förmågan att sträva efter och uppfylla sin potential som människa. Individer är 
dock sällan helt fria eller ofria, oavsett definition. Skolvalsfrågan ska inte heller 
uppfattas som en antingen eller-fråga. Däremot får olika synsätt på vad 
skolvalsfrihet består i, vilka individer den ska tillfalla, och när dessa individer 
faktiskt innehar och utövar den, följder för hur skolvalsfrågan kan uppfattas.   

Pluralism 
Västerländska samhällen präglas idag av en allt större mångfald av människor 
och uttryck, delvis till följd av teknologi och globalisering, men också på grund 
av frivillig och ofrivillig mänsklig rörlighet. Man skulle kunna uttrycka det som 
att vi har en närhet till en pluralitet av livsval och livsstilar (jfr Bauman, 2002; 
Giddens, 1999). Samhällets växande pluralism är alltså ett faktum. Att däremot 
förespråka värdet av pluralism innebär därtill att omfamna idén att ett 
demokratiskt samhälle dels i princip bör tillåta olika kulturella uttryck, dels att 
såväl individ som samhälle gagnas av det. Med kulturella uttryck menas uttryck 
konstruerade av människor, så som religiösa uttryckssätt och livsåskådningar, 
populärkultur, idéer om familjeliv etcetera. Dessa ska dock inte förstås som 
slutna system, utan som ständigt skapade och återskapade (Benhabib, 2002).   

Värnandet av pluralism är en logisk följd av att betona individuell frihet och 
autonomi (att bilda sig egna uppfattningar om det goda i livet och handla i 
enlighet med dem). Att samhället blivit alltmer pluralistiskt skulle därför, 
utifrån ett liberalt perspektiv, kunna ses som något positivt, då det rimligen har 
potential att göra ännu fler livsval tillgängliga för individer. Samtidigt, som 
också berörts tidigare i inledningen, väcker denna utveckling ett behov av att 
hitta former för samexistens och samhällelig enhet kring åtminstone vissa 
grundläggande gemensamma mål och ordningar, om än inte en fullständig 
värdegemenskap. Denna balansakt är utmärkande för den moderna liberala 
demokratin, liksom för dess utbildningssystem (Rosenquist, 2011).  
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I förhållande till skolvalsfrågan är detta spänningsfält centralt. En idé bakom 
införandet av skolval och etableringslättnader för fristående skolor var just att 
främja en ökad mångfald av inriktningar, liksom skolors och föräldrars 
engagemang i och inflytande över dessa. Det är emellertid inte det enda sättet 
att uppfatta förhållandet mellan utbildning och pluralism. En annan uppfattning 
är att en pluralistisk skola är sammanhållen och enhetlig för alla barn, men inom 
denna ram synliggör olika typer av kulturella uttryck och livsstilar. I denna 
modell antas skolväsendet bättre kunna bevara sin medborgarfostrande funktion 
då alla barn skulle få en mer gemensam utbildningserfarenhet med fler möten 
över socioekonomiska gränser (jfr Englund, 2011b). Man kan alltså värna 
värdepremissen pluralism och samtidigt komma fram till olika slutsatser 
beträffande skola och skolval.  

Jämlikhet 
Jämlikhet hör till den politiska filosofins flitigast utforskade begrepp. Den 
liberala filosofen Ronald Dworkin har till och med hävdat att jämlikhet är det 
grundläggande värdet i alla seriösa politiska teorier. Som sådant har det en 
mängd definitioner, och det är inte helt okomplicerat att slå fast en begreppslig 
kärna. I samband med att Kymlicka (1995, s. 12) diskuterar Dworkins approach, 
så närmar han sig ändå ett försök. Enligt Kymlicka ska inte jämlikhet förstås i 
snäv mening, som en exakt jämn inkomstfördelning, utan som en abstrakt idé 
om att människor ska behandlas ”som likar”. En teori behandlar jämlikhet – är 
egalitär – om den utgår ifrån antagandet att varje medborgares intressen är av 
vikt, och att staten är moraliskt förpliktigad att behandla dessa med samma 
omsorg, hänsyn och respekt (se även Dworkin, 1978, 1986).  

Denna idé kan dock uttryckas på många olika sätt och i relation till olika 
frågor. När det gäller skolutbildning skulle man, om man utgår ifrån antagandet 
att staten ska behandla alla medborgares intressen av lika vikt, kunna säga att 
organiseringen av skolan är jämlik om den kan sägas behandla medborgare 
(barn) som likar och beaktar deras intressen med samma omsorg, hänsyn och 
respekt. I teorin skulle man kunna tänka sig att staten behandlar alla barn som 
likar genom att förbjuda alla former av skolutbildning, men det skulle knappast 
vara kompatibelt med att behandla barns intressen med lika omsorg (jfr 
Brighouse, 2006). Tillgången till skolutbildning, som inte avgör barns chanser 
baserat på deras sociala bakgrund, framstår därför som helt grundläggande.  

Skolvalsfrågan kan också relateras till denna typ av jämlikhetsorienterad 
diskussion. Ett argument för att använda skolval som elevfördelningsprincip är 
att utbildningsval alltid kommer att vara tillgängligt i någon form även utan ett 
formellt skolval. Detta då familjer som är socioekonomiskt gynnade skulle 
kunna betala för privat utbildning eller bosätta sig nära önskade skolor. I linje 
med Kymlickas idé om jämlikhet skulle då skolval, i kombination med 
avgiftsfria fristående skolor, vara ett uttryck för att behandla medborgares 
(föräldrars) intressen med samma omsorg, hänsyn och respekt, genom att jämna 
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ut de tillgängliga valmöjligheterna (jfr Feinberg & Lubienski, 2008a). En vanlig 
invändning är att skolvalets utformning ofta inte blir jämlik, då familjer som är 
socioekonomiskt missgynnade inte sällan har sämre förutsättningar att välja. 
Denna invändnings giltighet är avhängigt definitionen av jämlikhet. Om man 
med jämlikhet avser lika rättigheter så är systemet rättvist om alla har rätt att 
välja skola. Om man däremot menar att jämlikhet inbegriper föräldrars 
möjligheter att välja skola måste man ta hänsyn till andra faktorer, så som 
närliggande alternativ, infrastruktur och information (Brighouse, 2008). Om 
dessutom skolvalssystemets utfall ska tas med i beräkningen behöver man också 
beakta de olika fördelar och nyttigheter, exempelvis i förutsättningar att leva ett 
rikt liv, som i förlängningen följer av skolval och skolutbildning.  

Om pragmatism och rättvisa 
Avhandlingens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är pragmatismen, och mer 
specifikt John Deweys handlings- och moralfilosofi. Pragmatismen i sig har 
ingen direkt politisk hemvist. Talisse (2005) menar dock att man skulle kunna 
se Dewey som företrädare för en progressiv liberalism som betonar social 
demokrati och det fria utövandet av mänsklig intelligens i förhållande till 
sociala frågor. Westbrook (2005, s. 8) uttrycker det som att ”[p]ragmatic 
enquiry shares a ‘discourse ethics’ with democracy”. Dewey (1933/1986) 
menar att vi, när vi ställs inför moraliskt komplexa problem, har goda skäl att 
individuellt och i interaktion med andra pröva flera potentiella sätt att handla. 
Genom det tänker sig Dewey att vi kan åstadkomma bättre, i meningen mer 
intelligenta och reflekterade, lösningar på problemen. Själva det vetenskapliga 
tänkandet [scientific thinking] utgör för Dewey en förutsättning för demokratin, 
och är i grunden en social aktivitet som innefattar ett kommunikativt 
förhållningssätt och en tolerans för olika perspektiv (Wahlström, kommande; 
Westbrook, 1991). Denna prövande hållning har väglett de metodologiska val 
som gjorts, och kommer att utvecklas mer i kapitel två.  

I avhandlingen görs rättvisefilosofiska analyser. Brighouse (2004) menar att 
en rättviseteoris mest grundläggande uppgift kan definieras på följande vis:  

 
A theory of justice has the task of assigning relative weights to 
different values to decide exactly which value should prevail and 
how in particular situations (Brighouse, 2004, s. 4).  

 
Denna definition är också, i huvudsak, avhandlingens definition, men 
pragmatismansatsen fordrar några förtydliganden. Enligt Dieleman, Rondel och 
Voparil (2017) har teoretiserandet om rättvisa länge försummats i forskning 
utifrån pragmatismansatser. De menar till och med att det i princip saknas 
rättviseteorier baserade på pragmatism, åtminstone om man med rättviseteorier 
menar teorier som försöker åstadkomma principiella och universella 



  
 
 

22 

förtydliganden om rättvisa som begrepp, dess innehåll och dess betydelse för 
hur vi bör se på institutioner, praktiker, beteenden och så vidare. Denna aviga 
inställning skulle kunna förklaras av pragmatismens historiska prioritering av 
så kallat verkliga problem, framför a priori-filosoferande. Som följd av det 
uppfattas rättvisa kunna vara och kräva olika saker, och därmed behöver den 
erkännas och åstadkommas på olika sätt (a.a., s. 4). En pragmatismläsning av 
ovan citerade definition värdesätter att den understryker rättvisans 
situationsbundenhet (”[…] in particular situations”). Pragmatism understryker 
samtidigt behovet av att pröva olika – för situationen relevanta – sätt att både 
definiera, balansera och prioritera mellan potentiellt konkurrerande värden och 
anspråk. En teori kan inte utgöra det självklara verktyget i varje situation.  

Dessa anmärkningar innebär inte att rättvisefilosofiska resonemang skulle 
vara irrelevanta. Snarare kan man tolka Dewey som förespråkare för motsatsen, 
inte minst i förhållande till moraliskt komplexa problem. Dewey skriver:   

 
Philosophy is the operation of studying the values at stake, of 
clearing up the understanding of them, of forming them in idea 
into a new integration, in which social forces will realize values 
in individual lives more broadly and equitably than at present 
(Dewey, 1933/1986, s. 84). 

 
Detta citat utgör en sammanfattning av den prövande hållning som anammas i 
avhandlingen, och förtydligar dess upplägg i tre steg. Dessa tre steg avspeglas 
också i avhandlingens tre frågeställningar. För att bättre förstå skolvalsfrågan 
behöver man alltså, enligt Dewey, i ett första steg studera ”the values at stake” 
– här i form av värdepremisserna individuell frihet, pluralism och jämlikhet. I 
detta steg utforskas värdepremisserna utifrån hur de kommer till uttryck i texter 
om skolval: dels pedagogisk-filosofiska texter (som bidrar till att klargöra hur 
skolvalsfrågan konceptuellt angör till värdepremisserna), dels 
utbildningspolitiska texter från perioden 1975–2020 (som ger en 
utbildningspolitisk kontextualisering av samtalet om skolvalsfrågan och dess 
betoningsförskjutningar över tid). För att ”[clear] up the understanding of them” 
används sedan, i ett andra steg, tre rättviseperspektiv för att definiera, prioritera 
och balansera skolvalsfrågans värdepremisser (jfr Brighouse, 2004). 4  Mer 
specifikt nyttjas perspektiven för att iscensätta rättvisefilosofiskt informerade 
läsningar av ett urval utbildningspolitiska texter om skolval. I dessa analyser ses 
rättviseperspektiven, i Deweysk mening, som handlingsalternativ. Som sådana 
visar de dels hur skolvalsfrågan kan uppfattas som en isolerad privat 
angelägenhet i vilken skolor väljs, dels hur den ur ett vidare rättviseperspektiv 
också berör mer grundläggande pedagogiska mål med utbildning. I det tredje 
steget, som syftar till en socialt sett bättre och mer jämlik ”new integration”, är 

 
4 Rättviseperspektiven är formulerade av John Rawls, Nancy Fraser och Amartya Sen.  
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ambitionen att diskutera hur avhandlingen kan bidra till en bättre, med Deweys 
terminologi mer intelligent och reflekterad, förståelse av skolvalsfrågans 
rättvisedimensioner – i vilka alltså skolans potential att förverkliga pedagogiska 
mål ingår. Särskiljandet av dessa tre steg tydliggör relationen mellan 
frågeställningarna, som gradvisa fördjupningar av avhandlingens syfte.   

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att utifrån en pragmatismansats rättvisefilosofiskt pröva 
skolvalsfrågan för att kritiskt diskutera och fördjupa förståelsen för hur den kan 
relateras till grundläggande pedagogiska mål med utbildning. De 
frågeställningar som besvaras är:  
 

1) Hur kommer skolvalsfrågans värdepremisser individuell frihet, 
pluralism och jämlikhet till uttryck i pedagogisk-filosofiska och 
utbildningspolitiska texter om skolval?  

2) Hur kan skolvalsfrågans värdepremisser klargöras med hjälp av tre 
rättviseperspektiv, och på vilka sätt kan utbildningspolitiska texter om 
skolval analyseras i relation till dessa perspektiv?  

3) Hur kan en integrerad förståelse av rättviseperspektiven bidra till en 
social och pedagogisk fördjupning av skolvalsfrågans 
rättvisedimensioner?  

Avhandlingens kunskapsbidrag 
Avhandlingens kunskapsbidrag kan förtydligas med hjälp av en distinktion 
mellan studieobjekt och kunskapsobjekt. Fransson och Lundgren (2003) menar 
att denna distinktion kan liknas vid förhållandet mellan ett visst territorium och 
den karta som används för att studera territoriet. Kartor över samma stad kan 
exempelvis märka ut olika föremål: en visar ledningar för värme och vatten, en 
annan var allmänna grönområden finns och en tredje guidar till de bästa 
restaurangerna. Kartorna avgränsar hur territoriet uppfattas, genom att visa vad 
som är relevant utifrån syftet med kartan. Det territorium som här studeras – 
avhandlingens studieobjekt – är skolvalsfrågan, så som den och dess 
värdepremisser kommer till uttryck i den svenska utbildningspolitiska 
kontexten. Utifrån ett studieobjekt kan dock flera kunskapsobjekt uppstå, även 
inom ramen för pedagogik. Avhandlingens kunskapsobjekt är pedagogisk 
filosofi, som i sin vidaste mening kan beskrivas som ”a field where 
philosophical inquiry is pursued that focuses upon issues arising within the 
domain of education” (Phillips, 2010, s. 18). Mer specifikt handlar det om en 
pragmatisminspirerad prövning av skolvalsfrågan utifrån tre rättvisefilosofiska 
perspektiv. Denna ”karta” möjliggör att se skolvalsfrågan som en lins till att nå 
kunskap om några av vår tids mest avgörande utbildningspolitiska förändringar, 
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liksom kunskap om den liberala samhällsmodellens bärande värden. 
Avhandlingens kunskapsbidrag definieras i relation till dess kunskapsobjekt, 
det vill säga den imaginära kartan. Kunskapsbidraget kan sammanfattas i tre 
punkter. För det första visar avhandlingen hur pedagogisk-filosofiska studier 
kan bidra till att klargöra fördjupade och värdebaserade innebörder av 
utbildningspolitiska frågor, här genom en analys av utifrån vilka dimensioner 
som det obligatoriska skolsystemet skulle kunna värderas. För det andra kan 
avhandlingens metodologiska angreppssätt, det vill säga att tillämpa en 
abstraherad version av Deweys handlings- och moralfilosofi, ses som ett bidrag 
till hur man kan utforska rättvisefrågor med en pragmatismansats – en inriktning 
som är och har varit eftersatt (Dieleman, Rondel & Voparil, 2017). För det 
tredje är också förhoppningen att bidra till den utbildningspolitiska debatten om 
skolval; inte som ett politiskt manifest för eller emot skolval, eller genom att 
förorda en specifik rättviseteoris giltighet, utan genom att visa på att 
skolvalsfrågan behöver diskuteras i relation till mer grundläggande pedagogisk-
filosofiska frågor om varför vi har utbildning och hur denna ska organiseras.  

Disposition 
Avhandlingen består av nio kapitel. Detta kapitel, Inledning, är en bred 
filosofisk och utbildningspolitisk kontextualisering av skolvalsfrågan. Här 
preciseras också syfte och frågeställningar. Kapitel två, Att öppna för handling, 
redogör för pragmatismen, i form av Deweys handlings- och moralfilosofi, samt 
för de val som gjorts beträffande rättviseperspektiv, studerade texter och 
analytiska tillvägagångssätt. Kapitel tre, Pedagogisk-filosofiska perspektiv på 
skolvalsfrågans värdepremisser, utforskar hur skolvalsfrågans värdepremisser 
kommer till uttryck i pedagogisk-filosofisk forskning. I kapitel fyra, 
Skolvalsfrågans betoningsförskjutningar, görs en analys av hur skolvalsfrågans 
värdepremisser kommer till uttryck i utbildningspolitiska texter under perioden 
1975-2020, i relation till en individualistisk respektive en kollektivistisk 
utbildningsdiskurs. Kapitel fem, Tre rättviseperspektiv, presenterar tre 
rättviseperspektiv – John Rawls rättvisa som skälighet, Nancy Frasers 
tredimensionella syn på rättvisa samt Amartya Sens capability approach. I 
kapitlet redogörs för perspektivens viktigaste idéer, kritik som riktats mot dem 
samt hur de angör till skolvalsfrågan. I kapitlet preciseras också tre avgränsade 
analysfrågor per perspektiv, som sedan utforskas i de tre följande kapitlen. I 
kapitel sex, sju och åtta analyseras ett urval utbildningspolitiska texter om 
skolval, med utgångspunkt i rättviseperspektiven. Kapitlen är strukturerade 
efter de analysfrågor som preciserades i förhållande till respektive 
rättviseperspektiv i kapitel fem. Kapitel nio, Tre integrerade rättvisekriterier, 
är avhandlingens sista kapitel. I det anläggs ett integrerat perspektiv på de tre 
rättviseperspektiven, presenterat som tre kriterier för en pragmatismgrundad 
rättvisefilosofisk förståelse av skolvalsfrågan. 
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2. ATT ÖPPNA FÖR HANDLING 

Detta kapitel behandlar pragmatismen, som är avhandlingens övergripande 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Pragmatismens ursprung kan dateras till 
1800-talets andra halva och till filosofer som Charles Sanders Pierce, William 
James och John Dewey. Som många filosofiska inriktningar är pragmatismen 
inte entydig, utan har kommit att beröra många områden och utvecklas i flera 
riktningar (Biesta & Burbules, 2003). Ett gemensamt drag för såväl tidig som 
sen pragmatism är ett intresse för handlingar och deras konsekvenser. Det finns 
också ett engagemang för förändring, kopplat till hur processen att handla kan 
bli mer reflekterad. Cherryholmes (1999, s. 3) uttrycker detta som att 
pragmatismen kan ses som ”a discourse that attempts to bridge where we are 
with were we might end up”, det vill säga som ett sorts verktyg för att klargöra 
och förutsäga handlingars förväntade följder.  

I inledningskapitlet berördes pragmatismens betydelse för avhandlingens 
struktur och för synen på rättvisfilosofiska analyser. I det här kapitlet utvecklas 
först vilka filosofiska och metodologiska grundantaganden som pragmatismen 
bygger på, för att på så sätt klargöra argumenten för avhandlingens upplägg. 
Därefter redogörs för de metodologiska val som gjorts. Kapitlet avslutar med 
en reflektion om pragmatismens kunskapsanspråk i relation till avhandlingen.  

Deweys pragmatism och den prövande hållningen 
Avhandlingens pragmatismansats representeras av pedagogen John Dewey, 
vars filosofiska omfång är rikt och spänner över flera ämnen. I de följande tre 
avsnitten presenteras grunddragen i Deweys handlings- och moralfilosofi, som 
även berör aspekter av demokrati och vetenskap. Det finns en gemensam 
nämnare i hur Dewey närmar sig dessa teman, i det att han ständigt återkommer 
till betydelsen av reflektion över mänskliga val och handlingar, som en form av 
prövande hållning.   
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Handling, moral och reflektion 
Ett framträdande drag hos Deweys är hans relationella syn på människan. 
Dewey förstår människan som stadd i ett ständigt och oupplösligt förhållande 
till sin miljö, vilket får konsekvenser för synen på människans handlingar, 
uppfattningar och kunskaper. Dessa behöver med nödvändighet förstås som 
”activities not of himself alone, nor even as primarily his, but as processes of 
the full situation of organism-environment” (Dewey & Bentley, 1949/1989, s. 
97). I människors uppfattningar ligger även föreställningar om moral; om vad 
som är gott och rätt. För Dewey är alltså dessa uppfattningar varken medfödda 
eller fastlåsta, utan ständigt rekonstruerade genom människans interaktion med 
sin sociala miljö:  
 

Morals is as much a matter of interaction of a person with his 
social environment as walking is an interaction of legs with a 
physical environment (Dewey, 1922/1983, s. 219).  

 
Ett bärande begrepp i Deweys handlingsfilosofi är erfarenhet (Bernstein, 2010; 
Sleeper, 1986; Wahlström, 2010). Enligt Dewey (1917/1980, s. 6) utgör 
erfarenheten den sammansatta och komplexa ”affair of the intercourse of a 
living being with its physical and social environment”. Det är alltså genom våra 
erfarenheter som den sociala och fysiska miljön uppenbarar sig för oss. Denna 
process kan förenklat uttryckas som att vi 1) handlar och 2) genomlever – erfar 
– konsekvenserna av våra handlingar. Våra erfarenheter av världen, och därmed 
även våra moraliska uppfattningar om tillvaron, formar vanor. Dessa vanor 
utgör en bas för vårt agerande i sociala situationer, och kan förstås som en sorts 
praktisk ”handlingsduglighet” som är nödvändig för att vi ska kunna fungera 
som människor (Dewey, 1916/1999, s. 84, se även 1922/1983). Vanorna 
opererar främst på en undermedveten och oreflekterad nivå, och leder vårt 
handlande instinktivt, snarare än överlagt. Det betyder emellertid inte att våra 
handlingar eller vanor är förutbestämda. Tvärtom menar Dewey att de kan 
förändras till det bättre genom reflektion över alternativa sätt att handla, och 
över deras potentiella följder. Reflektion, för Dewey (1916/1999, s. 189), är lika 
med ”insikten om relationen mellan vad vi försöker göra och vad det får för 
följder”. Wahlström (2010) beskriver detta reflektionens mål som erfarenhetens 
två faser: den aktiva (handlandet) och den passiva (de genomlevda 
konsekvenserna). Det reflektiva förhållningssättet kan möjliggöra att gå från ett 
stadie av trial and error, till formandet av mer utvecklade vanor som villkorar 
framtida handlande i liknande situationer. I någon mening handlar detta om ett 
lärande. Som Biesta och Burbules (2003, s. 38) skriver: ”through this process 
the predispositions of the organism become more focused and specific, which 
is another way of saying that […] the organism has learned”.  
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Demokrati och socialt intelligent handlande 
Det reflekterade handlandet har även en social och samhällelig dimension, som 
relaterar till demokrati. Individer kan nämligen inte, enligt Dewey (1933/1986, 
s. 80), skiljas från sina sociala relationer: ”Social cannot be opposed in fact or 
in idea to individual. Society is individuals-in-their-relations”. Dewey 
(1916/1999) menar dock att värdet av sociala relationer, och den socialisation 
som uppstår i sociala gemenskaper kan variera. Om idealet för ett samhälle är 
att utvecklas och förbättras, så kan det sociala livet bedömas utifrån dels hur 
talrika de medvetet delade intressena är, dels hur fullständigt och fritt som 
samspelet är mellan grupper. Enligt Dewey framstår då demokrati som 
önskvärt, då han ser demokrati som ett specifikt uttryck för ett samhälles 
relationer: ”En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form 
av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet” (1916/1999, s. 
127). Delandet av erfarenheter sker genom kommunikation. Det är endast 
genom denna genuint sociala aktivitet som det sociala och det intersubjektivt 
moraliska görs tillgängligt (Rönnström, 2003). Mot bakgrund av Deweys 
kriterier för att bedöma socialisationens värde, så skulle den ideala 
kommunikationen alltså kunna sägas karaktäriseras av fri och fullständig 
kommunikation inom och mellan grupper. Erfarenhetsutbytet identifierar delade 
intressen. Givet det kommunikativa idealet så är ett sådant intresse viljan att 
leva i ett samhälle som är fritt, i meningen ett samhälle vars institutioner verkar 
för att människor ska kunna delta fullständigt och jämlikt (Campbell, 1995). 
Erfarenhetsutbytet identifierar även gemensamma sociala problem, och 
expanderar potentialen att hantera dem. Ur ett socialt och samhälleligt 
perspektiv handlar reflekterat, eller – som Dewey också beskriver det – 
intelligent handlande om just detta; att försöka åstadkomma de socialt sett bästa 
lösningarna på gemensamma problem (Dewey, 1916/1999). Hickman (2006, s. 
72) talar om detta mål som ”the intelligent management of circumstances that 
are not what we wish them to be”. Dessa omständigheter inkluderar även 
utformning och rekonstruktion av samhälleliga institutioner. Ett samhälles 
institutioner ses av Dewey (1920/1982, s. 191) inte som ”means for obtaining 
something for individuals, not even happiness. They are means of creating 
individuals”, och ska bedömas ”with reference to the types of individuals they 
foster”. Det är utifrån denna ”formande” idé som Dewey kom att tillskriva 
utbildning en sådan demokratiserande potential (1916/1999; se även Hansen & 
James, 2016).  

Sammantaget ska intelligens inte ses som en egenskap – något man är – utan 
som handling – något man gör. Det är närmast en metod; att medvetet och öppet 
överväga alternativ för att identifiera det för situationen bästa förhållningssättet, 
och därigenom förverkliga såväl individuella som gemensamma mål (Dewey, 
1916/1999; 1933/1986). Även om detta ideal kan uppfattas som svåruppnåeligt 
eller till och med naivt, så menar Dewey att alternativet – att helt kapitulera för 
etablerade föreställningar och vanor – är ännu mer otillfredsställande. 
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Filosofi och fantasi 
Hur kan då denna reflektion rent konkret ta form, och är det genom den möjligt 
att bestämma vad som är rätt handlande? Enligt Biesta och Burbules (2003) ska 
man inte förstå Dewey som en individualistisk konsekvensfilosof i snäv 
mening. Att en handling a syftar till och uppnår den tänkta konsekvensen x 
(framför de mindre eftersträvansvärda y och z) fångar inte innebörden av ett rätt 
handlande. Som Campbell (1995) noterar är ett huvuddrag i Deweys syn på 
moral att den är just social, i meningen att den tillkommer i social interaktion. 
Det innebär emellertid också att den saknar en ursprunglig eller slutgiltig essens. 
Den är, likt våra vanor och vårt samhälle, under ständig rekonstruktion. 
Handlingars riktighet kan därför inte bestämmas med hänvisning till en 
finjusterad universell princip. Det är mot bakgrund av det, och av att intelligens 
de facto är en metod snarare än en egenskap, som Dewey dirigerar om fokus till 
den reflektiva processen för handlande. Dewey går till och med så långt som att 
hävda att det endast är genom denna process som handlande kan bli moraliskt: 
”only deliberate action, conduct into which reflective choice enters, is 
distinctively moral, for only then does there enter the question of better or 
worse” (Dewey, 1922/1983 s. 193). I avhandlingen Med kränkningen som 
måttstock diskuterar Arneback (2012) Deweys moralfilosofi, och argumenterar 
då för att man snarare kan se den reflektiva processen som ett ideal, men att 
moral alltid, mer eller mindre överlagt, framträder i handling. Givet att Dewey 
frekvent betonar att mänskligt handlande villkoras av vanor – vanor vars 
ursprung är den sociala interaktion i vilken också uppfattningar om moral 
formas – så förefaller detta vara en rimlig tolkning.  

Pedagogisk-filosofiska analyser kan återspegla reflekterat handlande genom 
att anamma en prövande hållning som inbegriper att utforska och överväga 
följderna av olika handlingsalternativ. Det är till och med dess uppgift: 

 
It is the business of a philosophy of education to make clear what 
is involved in the action which is carried on within the educational 
field, to transform a preference which is blind, based on custom 
rather than thought, into an intelligent choice – one made, that is, 
with consciousness of what is aimed at, the reasons why it is 
preferred, and the fitness of the means used (Dewey 1933/1986, s. 
78).  

 
Den ”blinda preferensen” kan här förstås som de antaganden om utbildning och 
skolans organisering som snarare är ett resultat av oreflekterad vana – av en 
rådande ordning om man så vill – än av genuin social och pedagogisk prövning.  
Arneback (2012) beskriver Deweys utforskande angreppssätt i relation till 
moraliska frågor som en process av moralisk fantasi. Den moraliska fantasin är 
inte på något sätt exklusiv för pedagogisk-filosofisk forskning, utan kan ses som 
en generell föreställning om det goda moraliska samtalet, i vilket olika källor 
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och uppfattningar om gott och rätt övervägs. Särskilt relevant för avhandlingens 
vidkommande är dock Deweys idé om en ”imaginative rehearsal” (Dewey, 
1932/1985, s. 275). Dewey liknar fantasin vid en dramatisk repetition i vilken 
man konstruerar fantasifulla och kritiska samtal om en problematik, utan att för 
den skull behöva genomleva de faktiska empiriska konsekvenserna av de 
scenarier man simulerar (se även Dewey, 1922/1983, s. 132f). Den fantasifulla 
repetitionen sker i tanken, och skulle kunna ses som ett direkt uttryck för 
pragmatismens intelligensteori: ”the function of mind is to project new and 
more complex ends – to free experience from routine and from caprice” 
(Dewey, 1917/1980, s. 45, se även 1932/1985, s. 275).  

Även om Deweys moralfilosofi rör sig bort från det universella, så tillskriver 
han moralprinciper och rättviseperspektiv status som verktyg för moralisk 
reflektion (Dewey, 1932/1985; se även Arneback, 2012; Rönnström, 2003). Det 
är dock först i relation till en uttalad problematik, situerad i en viss kontext, som 
de blir verkligt relevanta och kan utgöra en konstruktiv samtalspartner: 

 
[W]hile it is a sign of an illiberal mind to throw away the fertile 
and ample ideas of a Spinoza, a Kant, or a Hegel, because their 
setting is not logically adequate, it is surely a sign of an 
undisciplined one to treat their contributions to culture as 
confirmations of premises with which they have no necessary 
connection (Dewey 1917/1980, s. 5).  

 
I förhållande till en problematik som likt skolvalsfrågan är moralisk såtillvida 
att den inbegriper flera, mångfacetterade och omstridda antaganden om vad som 
är rätt, så skulle målet för den moraliska fantasin kunna beskrivas som att 
möjliggöra ett kritiskt samtal om hur vi kan förstå och förhålla oss till 
problematiken. Den handlar alltså, i vid mening, om att öppna för handling.  

Metodologiska vägval 
En forskningsprocess tar inte form som ett automatiserat förlopp. Den präglas 
av aktiva till- och bortval – av mänsklig handling – som möjliggör och 
exkluderar olika analyser och slutsatser. En ”objektiv” ansats, i meningen en 
oberoende intressefri observation, är följaktligen en omöjlighet. Däremot kan 
processen vara mer eller mindre systematisk, transparent och reflekterad. 
Deweys handlings- och moralfilosofi är inte knuten till en specifik metod, men 
ger metodologiska riktlinjer. Dessa har ovan benämnts som en prövande 
hållning, i vilket det prövande uppfattas som en utforskande och reflekterande 
ansats. I inledningskapitlet sammanfattades avhandlingens operationalisering 
av denna prövande hållning som en analysprocess i tre steg, med hjälp av 
följande citat, i vilket Dewey klargör utbildningsfilosofins uppgift i förhållande 
till komplexa och värdebaserade problem: 
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Philosophy is the operation of [1] studying the values at stake, of 
[2] clearing up the understanding of them, of [3] forming them in 
idea into a new integration, in which social forces will realize 
values in individual lives more broadly and equitably than at 
present (Dewey, 1933/1986, s. 84, min numrering). 

 
Detta kapitel har så här långt försökt klargöra argumenten för denna process, 
genom att betona betydelsen av utforskandet av ett uttalat problem i en uttalad 
kontext [1], och av övervägandet av handlingsalternativ [2] med målet att uppnå 
en socialt sett bättre och mer jämlik lösning [3]. De följande tre avsnitten, som 
behandlar dessa steg, kommer mer ingående att redovisa de val som gjorts. 
Samtliga steg ingår i den prövande hållningen och är nödvändiga för den 
reflekterade processen, även om de sinsemellan kan ha mer eller mindre 
prövande drag. Analysprocessen som helhet sammanfattas i följande tabell:  
 

Den prövande hållningen i avhandlingen  
Steg i 
analysen 

1: ”…studying 
the values at 
stake…” 

2: ”… clearing up 
the 
understanding…” 

3: ”… forming them 
in idea into a new 
integreation…” 

Tillväga-
gångssätt 

Syftesrelaterade 
läsningar 

Iscensättande 
läsningar 

Integrerad förståelse 
av rättviseperspektiv 

Innehåll Analyser av 
skolvalsfrågans 
värdepremisser i 
pedagogisk-
filosofiska och 
utbildnings-
politiska texter 

Analyser av 
utbildningspolitiska 
texter utifrån tre 
rättviseperspektiv 

Konstruktion av tre 
pragmatismgrundade 
rättvisekriterier i 
förhållande till 
utbildning och 
skolval 

Kapitel Tre och fyra  Fem till åtta Nio 
Tabell 2. Sammanfattning av avhandlingens operationalisering av den prövande 
hållningen, som en analysprocess i tre steg (Dewey, 1933/1986).  

Syftesrelaterade läsningar av skolvalsfrågans värdepremisser 
Det första analyssteget handlar om att studera ”the values at stake”, i form av 
skolvalsfrågans värdepremisser individuell frihet, pluralism och jämlikhet. 
Detta steg korresponderar med avhandlingens första frågeställning: Hur 
kommer skolvalsfrågans värdepremisser individuell frihet, pluralism och 
jämlikhet till uttryck i pedagogisk-filosofiska och utbildningspolitiska texter om 
skolval? Steget operationaliseras genom att i kapitel tre och fyra genomföra 
syftesrelaterade läsningar av pedagogisk-filosofiska och utbildningspolitiska 
texter (Säfström & Östman, 1999). I sin enklaste form kan denna typ av analys 
beskrivas som en ”undersökande läsning av texter som leds av ett uttalat syfte” 
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(Arneback, 2012, s. 48). Det övergripande uttalade syftet är att visa på hur 
värdepremisserna individuell frihet, pluralism och jämlikhet kommer till uttryck 
i texterna och därigenom hur de relaterar till skolvalsfrågan. De pedagogisk-
filosofiska texterna bidrar till en större konceptuell förståelse för 
värdepremissernas innehåll, medan de utbildningspolitiska texterna visar hur de 
kommit till uttryck i den svenska utbildningspolitiska kontexten. Kapitlen 
bidrar alltså tillsammans med att kartlägga värdepremisserna konceptuellt 
respektive kontextuellt. Analyserna har ett prövande inslag, såtillvida att de 
prövar att förstå skolvalsfrågan utifrån de tre värdepremisserna (jfr Dewey, 
1933/1986). Läsningarna är anti-essentialistiska, i meningen att de inte gör 
anspråk på att vara den enda möjliga läsningen av texterna (Säfström & Östman, 
1999, s. 115). De ska därför förstås och värderas utifrån sitt avgränsade syfte.  

Att studera texter utifrån en pragmatismansats innebär att i vid bemärkelse 
studera handlingar. För Dewey finns nämligen ingen skarp åtskillnad mellan 
praktisk handling och språk eller tanke. De både formar och formas av 
människans sociala miljö. Det sätt vi väljer att benämna något är grundat på 
våra intersubjektivt konstruerade föreställningar om kunskap, moral och så 
vidare. Oberoende av om en utsaga är ett uttryck för reflekterat handlande eller 
för instinktiv vana, så är språk i denna mening lika med handling (Dewey, 
1922/1983; Säfström & Östman, 1999, s. 21).  

Skolvalsfrågans värdepremisser i pedagogisk-filosofiska texter 
I kapitel tre utforskas hur skolvalsfrågans värdepremisser kommer till uttryck i 
pedagogisk-filosofiska texter. Det uttalade syftet är att med läsning, bearbetning 
och presentation av texter bidra till en större konceptuell förståelse för 
värdepremisserna, och för hur skolvalsfrågan angör till dem.  
 
Urval av texter 
De texter som har varit eftersökta för kapitlet är framförallt sådana som närmar 
sig skolvalsfrågan utifrån olika filosofiska perspektiv. I ett första skede av 
sökprocessen genomfördes sökningar i databaserna ERIC, PSD, WoS, Diva och 
Libris. I första hand användes (fritext)söksträngar som kombinerade ”school 
choice” dels med begreppen ”freedom”, ”liberty”, ”pluralism” och ”equalit*” 
samt synonymer till dessa, dels med något vidare men närliggande begrepp som 
”justice” och ”democracy”. Sökningarna gav 890 träffar av olika typ, som 
abstractscreenades. Avhandlingens pedagogisk-filosofiska inriktning innebar 
att ett betydande antal studier med exempelvis utbildningssociologisk inriktning 
kunde bortsorteras. Den eftersökta texttypen har ibland varit svagt representerad 
i databaserna, då den inte sällan kommer i form av böcker. Även strategier som 
referenssökning och fältspecifik kunskap har därför nyttjats och fortlöpande 
kompletterat urvalet. Grunden för kapitlet utgörs av ca 80 texter, men alla 
behandlas inte, då texternas ofta resonerande karaktär kräver att argumenten får 
ta plats. Texter har prioriterats som antingen bidrar med ett kompletterande 
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perspektiv på skolvalsfrågans värdepremisser, eller kan sägas vara en form av 
nyckelreferenser, genom att ha fått stort genomslag och vara flitigt refererade 
och omtalade. Två exempel på sådana texter är Democratic Education 
(Gutmann, 1999) och School Choice and Social Justice (Brighouse, 2000). 
Sammantaget utgör kapitlet en avgränsad översikt av forskning relevant för 
avhandlingens problemområde, som ansluter avhandlingen till en vidare 
pedagogisk-filosofisk diskussion om skolvalsfrågan.  
 
Läsning och analys av texter 
De texter som behandlas har lästs i sin helhet, och framställningen av dem syftar 
till att visa på hur skolvalsfrågans värdepremisser kommer farm. Av det skälet 
har kapitlet tre huvuddelar, som korresponderar med värdepremisserna 
individuell frihet, pluralism och jämlikhet. Valet att presentera texterna på detta 
sätt har för- och nackdelar. Mot bakgrund av ambitionen att studera ”the values 
at stake” (Dewey, 1933/1986, s. 84) så finns det en poäng med att visa på hur 
värdepremisserna tematiskt kan förstås som analytiskt skilda begrepp, och hur 
man utifrån den pedagogisk-filosofiska forskningen kan uppfatta 
skolvalsfrågans samhörighet med dem. Uppdelningen är dock just tematisk, och 
beskriver inte värdepremisserna som faktiska åtskilda och fixerade enheter. 
Precis som Dewey menar att våra uppfattningar om moral inte är fristående från 
vår interaktion med vår sociala miljö, så är heller inte värdepremisserna helt 
separerade från varandra. Mer rättvisande är att se på dem som överlappande:  
 

 
Figur 1. Skolvalsfrågans värdepremisser. 

Så är också till viss del fallet i de texter som behandlas. Valet att strukturera 
kapitlet på detta sätt är därför gjort med viss försiktighet. I vissa av texterna är 
en värdepremiss mer framträdande. I andra fall förs mer integrerade 
resonemang, och då har det inte gått att bryta ut specifika delar från en logisk 
kedja av argument. Dessa har då, om de bedömts relevanta för kapitlet, 
presenterats i sin helhet.  

Vid läsningen av texterna visade det sig ganska snabbt att flera av dem angör 
till en övergripande fråga om vad eller vem som kan göra legitima anspråk på 
auktoritet över utbildning. Som en referenspunkt till denna återkommande 
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tematik används därför Amy Gutmanns (1999) presentation av fyra 
utbildningsauktoriteter som ett meta-teoretiskt raster genom kapitlet.  

Skolvalsfrågans värdepremisser i utbildningspolitiska texter 
I kapitel fyra utforskas hur skolvalsfrågans värdepremisser kommer till uttryck 
i utbildningspolitiska texter under perioden 1975 till 2020. Det uttalade syftet 
är att visa på hur skolvalsfrågan och dess värdepremisser tagit form i den 
svenska utbildningspolitiska kontexten.  
 
Urval av texter 
De texter som behandlas är från perioden 1975 till 2020. Denna avgränsning är 
gjord dels för att kunna visa på hur skolvalsfrågan tagit form över tid, dels för 
att inkludera texter som publicerats både före och efter valfrihetsreformerna i 
början av 1990-talet. Valet av 1975 som startpunkt är för att både rätten till 
utbildning och rätten att välja utbildning behandlas i utredningsarbetena i 
samband med förändringar i regeringsformen i mitten av 1970-talet. Under detta 
decennium börjar kritiken mot den starka staten att tillta, vilket utgör en viktig 
bakgrund till skolvalsfrågan i Sverige.  

Texterna är utbildningspolitiska i meningen att de är texter producerade i den 
utbildningspolitiska sfären. Större delen av texterna är propositioner eller 
SOU:er (Statens Offentliga Utredningar). SOU:er är statliga utredningar, i regel 
tillsatta av en regering för att utreda en eller flera frågor. Utredningarna kan ha 
olika syften, bland annat att kartlägga olika aktörers uppfattningar om de frågor 
som utreds eller att presentera reformförslag. Utredningarnas underlag är därför 
ofta mångfacetterat, med inspel från politik, forskning, praktik, enskilda 
intressenter och förvaltning. Genom deras ofta vida uppdrag och 
kommunikation med flera aktörer och sfärer, kan de ge en god inblick i de 
diskurser som uppträder i en specifik kontext vid en specifik tidsperiod 
(Waldow, 2008). Propositioner är i sin tur förslag som läggs fram av sittande 
regering, som ofta föregås av utredningar. I jämförelse med utredningarna är de 
i regel mer ideologiska till sin karaktär.  

Texter är dock aldrig fristående utan intertextuella, det vill säga publiceras 
och kommuniceras alltid i och med ett sammanhang, i vilket även andra texter 
ingår. I de fall det bedömts vara relevant för kapitlets syftesrelaterade läsning 
har därför ytterligare några texttyper behandlats. Dessa består av motioner 
(förslag från enskilda personer eller partier i riksdagen) och texter från OECD. 
OECD-texterna är utvalda då OECD utgör ett exempel på en transnationell 
policyaktör som under de senaste decennierna fått större inflytande över svensk 
utbildningspolitik (Sundberg & Wahlström, 2012). OECD-rapporten Improving 
Schools in Sweden – An OECD Perspective kan också nämnas som ett explicit 
exempel på intertextualitet. I Skolkommissionens slutbetänkande från 2017 gör 
man uttryckligen gällande att ”kommissionens arbete bl.a. [ska] utgå från 
OECD:s rekommendationer i Improving Schools in Sweden – An OECD 
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Perspective” (SOU 2017:35, s. 77). De motioner som behandlas är uteslutande 
från Moderaterna. Under den undersökta perioden har regeringarna skiftat och 
kapitlets propositioner och utredningar har därför ingen tydlig partipolitisk 
slagsida. Under 1970- och 1980-talen var dock Moderaterna särskilt drivande 
för ökad valfrihet, och de inkluderade motionerna utgör för den syftesrelaterade 
analysen en relevant ideologisk motvikt mot de perspektiv som kommer till 
uttryck i propositionerna och SOU:erna från samma tidsperiod.   

Ibland kallas en viss typ av utbildningspolitiska texter för auktoritativa (jfr 
Quennerstedt, 2006), i meningen att de, som referenspunkter för en debatt eller 
konfliktyta, antas spela en viktig roll för hur utbildningspolitiska diskurser tar 
form. Några av de texter som behandlas har otvivelaktigt spelat en sådan roll, 
och citatet från Skolkommissionen visar på hur exempelvis Improving Schools 
in Sweden (OECD, 2015) kommit att bli en sådan. Av de texter som behandlas 
i kapitlet är det främst propositionerna, SOU:erna och nämnda OECD-text som 
uppfattas utgöra sådana utbildningspolitiska referenspunkter. Motionerna kan 
snarare ses som exempel på texter som förhåller sig till dessa referenspunkter, 
men för kapitlets syftesrelaterade läsning är de lika relevanta.  

Urvalsprocessen av kapitlets texter har skett stegvis. Det första och största 
urvalet gjordes med hjälp av textsökningar av propositioner och motioner via 
riksdagens hemsida (www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar) och av SOU:er via 
Linköpings universitet (www.ep.liu.se/databases/sou/default.aspx). Detta har 
sedan kompletterats då det publicerats nya texter som fallit inom den 
syftesrelaterade läsningens ram. Både texter som berör enbart skolvalsfrågan 
(så som Prop. 1991/92:95 Valfrihet i skolan) och texter som behandlar 
skolvalsfrågan inom ramen ett bredare utredningsarbete eller tema (så som 
Skolkommissionens båda betänkanden, SOU 2016:38 och 2017:35) har varit 
relevanta. Kapitlet är indelat i tre tidsperioder. I följande tabell sammanställs de 
texter som behandlas kopplat till respektive tidsperiod:  

 
Utbildningspolitiska texter i kapitel fyra 

Skolval i ett 
statligt reglerat 
system, 1975–
1990 
 

Mot. 1975/76:2553, Mot. 1982/83:39, Mot. 
1985/86:Ub253, Mot 1987/88:Ub300, Prop. 
1975/76:209, Prop. 1982/83:1, Prop. 1988/89:4, Prop. 
1990/91:18, SOU 1975:75, SOU 1981:34, SOU 
1988:20 

Skolval i ett 
decentraliserat 
system 1991–1997 

Prop. 1991/92:95, Prop. 1992/93:230, Prop. 
1995/96:200, SOU 1992:38, SOU 1995:109 

Skolval i ett 
denationaliserat 
system 2008–2020 
 

OECD (2012a), OECD (2012b), OECD (2015), 
OECD (2017), Prop. 2008/09:171, Prop. 
2009/10:165, Prop.2017/18:182, SOU 2013:56, SOU 
2016:38, SOU 2017:35, SOU 2019:64, SOU 2020:28 

Tabell 3. Sammanställning av analyserade texter i kapitel fyra. 
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Eftersom kapitlet inplacerar skolvalsfrågan i den svenska utbildningspolitiska 
kontexten, så behöver det till viss del beakta andra utbildningspolitiska och 
diskursiva förändringar. För att bidra till förståelsen av den kontext i vilken 
skolvalsfrågan växt fram har kapitlet därför kompletterats med forskning om de 
utbildningspolitiska förändringar som ägt rum under den undersökta perioden.  
 
Läsning och analys av texter  
Kapitlet analyserar hur skolvalsfrågans värdepremisser kommer till uttryck i 
utbildningspolitiska texter. Som ett sätt att visa på hur värdepremissernas 
uttryck förändrats över tid har diskursbegreppet kommit att bli relevant. I 
kapitlet representeras det av två övergripande utbildningsdiskurser – en 
individualistisk och en kollektivistisk utbildningsdiskurs – som antas existera 
parallellt över tid, och därmed kunna synliggöra betoningsförskjutningar. 
Innebörden av dessa båda diskurser kommer att presenteras närmare i samband 
med kapitlet, men kortfattat innebär själva diskursperspektivet att 
tal(handlingar) om utbildning antas struktureras i språkliga meningssystem, så 
kallade diskurser. Dessa diskurser, beroende på vilken som är mest 
framträdande, influerar vilka uttolkningar av värdepremisserna som får fäste, 
och därmed det sätt på vilket olika föreställningar om skolval kan försvaras. 
Dessa aspekter hamnar i förgrunden till viss del på grund av kapitlets texttyper, 
som ger uttryck just för vilka diskursiva uppfattningar som faktiskt kommer 
fram, snarare än den tämligen komplexa policyprocess som föregår texterna.   

Texterna har i de flesta fall lästs i sin helhet, utom då vissa passager 
uppenbart faller utanför ramen för kapitlets intresse (så som delar av 
skollagspropositionen Prop. 2009/10:165). I läsningarna har tre typer av 
textpassager varit av särskilt intresse: de som behandlar skolvalsfrågans 
värdepremisser explicit, implicit eller generellt. De explicita textpassagerna 
kännetecknas av ett ideologiskt språkbruk i direkt relation till skolvalsfrågan, 
och återfinns exempelvis i propositioner under rubriker som ”Principiella 
utgångspunkter”. Ett exempel på detta är från propositionen Om valfrihet och 
fristående skolor, där följande konstateras: ”Rätten och möjligheten att välja 
skola och att välja sina barns utbildning är viktig i ett fritt samhälle” (Prop. 
1991/92:95, s. 8). Här antas en innebörd av det ”fria” i ett ”fritt” samhälle vara 
att föräldrar ska kunna välja skola. De implicita textpassagerna berör 
skolvalsfrågans värdepremisser genom resonemang och förslag gällande hur 
skolval ska organiseras i praktiken. Här har tolkningen av texterna handlat om 
att fråga hur värdepremisserna kommer till uttryck i det aktuella synsättet på 
skolvalsfrågans praktiska organisering. Ett exempel på detta är när 
Skolkommissionen resonerar kring betydelsen av informationstillgång i ett 
skolvalssystem där alla aktivt (obligatoriskt) förväntas välja skola: ”Förbättrad 
information i kombination med det obligatoriska valet kommer att leda till att 
fler vårdnadshavare väljer bort segregerade skolmiljöer med låg 
socioekonomisk status” (SOU 2017:35, s. 296). I sammanhanget bygger 
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argumentet ytterst på en idé om jämlikhet, då man tänker sig att en justering av 
skolvalets utformning ska bidra till att även socioekonomiskt missgynnade 
familjer ska ges mer lika möjligheter att välja. De generella textpassagerna är 
sådana avsnitt som talar om utbildningens mål i mer allmänna termer. Dessa har 
varit relevanta som referenspunkter i de fall då texterna behandlar 
skolvalsfrågan utifrån dessa mål. I Likvärdighetsutredningen står det till 
exempel att ”Möjligheterna att lyckas med skolans breda samhällsuppdrag, att 
stödja elevers utveckling till ansvarskännande individer och medborgare, att 
bidra till demokratiska värderingar, att främja aktning för varje människas 
egenvärde, förståelse mellan människor och förmåga till solidaritet och 
medmänsklighet, är i hög grad avhängigt skolans karaktär som mötesplats” 
(SOU 2020:28, s. 363). Här knyts skolans demokrati- och fostransuppdrag 
samman med värdet av en pluralistisk, eller allsidig, elevsammansättning, som 
kommit att bli en viktig fråga i relation till skolval, då det tenderar att segregera. 

Iscensättande läsningar av handlingsalternativ 
Det andra analyssteget handlar om att skapa förutsättningar för moralisk 
reflektion kring skolvalsfrågan. Detta steg korresponderar med avhandlingens 
andra frågeställning: Hur kan skolvalsfrågans värdepremisser klargöras med 
hjälp av tre rättviseperspektiv, och på vilka sätt kan utbildningspolitiska texter 
om skolval analyseras i relation till dessa perspektiv? Denna frågeställning 
utforskas i kapitel fem till åtta, genom iscensättande läsningar (Arneback, 
2012). Denna typ av analys är baserad på Deweys (1932/1985) idé om moralisk 
fantasi, och är det av analysstegen som intuitivt är mest prövande till sin 
karaktär. Här manifesteras Deweys reflektiva process av att i tanken överväga 
olika sätt att förhålla sig till skolvalsfrågan, genom att utforska följderna av tre 
rättviseperspektiv. Genom att tillskriva relativ vikt till olika värden, antas de 
kunna ge förutsättningar för moralisk reflektion kring skolvalsfrågan och hur 
den behandlas i utbildningspolitiska texter (jfr Brighouse, 2004, s. 4). 
Ambitionen är dock inte att slutgiltigt fastställa det ”enda” eller ”rätta” 
rättviseperspektivet. Iscensättande läsningar ska istället, enligt Arneback 
(2012), ses som regisserade prövningar, i vilka forskaren ikläder sig rollen som 
regissör och frågar sig vad som blir följderna av att utgå ifrån ett specifikt 
handlingsalternativ 5 . Huvudmålet är alltså att öppna upp för och klargöra 
konsekvenserna av handling. I de nästföljande tre avsnitten redogörs för urval 
av rättviseperspektiv och utbildningspolitiska texter samt för genomförandet av 
de iscensättande läsningarna.   

 
5 Arneback (2012) använder begreppet handlingsinriktning. De rättviseperspektiv som används i den 
här avhandlingen är dock utvecklade av enskilda filosofer. Även om de till viss del representerar olika 
inriktningar inom rättvisefilosofin så är det inte rimligt att göra en filosof till representant för en hel 
inriktning. Rättviseperspektiven ses därför som handlingsalternativ; som alternativa sätt att handla.  
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Urval av rättviseperspektiv 
Rättvisa är onekligen, med Gallies (1956) terminologi, ett ”essentially contested 
concept”. Det är ett abstrakt, öppet och komplext begrepp, vars innebörd kan 
skifta beroende på vilka premisser och utgångspunkter som definierar det. Det 
har också lett till att idéer om vad som kännetecknar ett rättvist handlande eller 
ett rättvist samhälle har utvecklats längs en rad traditioner och i olika kontexter. 
De rättviseperspektiv som utforskas i avhandlingen svarar i grova drag upp mot 
tre kriterier, som gör dem relevanta som handlingsalternativ:  
 

- De inbegriper alla en normativ komponent såtillvida att de framhåller 
något som mer eftersträvansvärt än något annat (”…to decide exactly 
which value should prevail”, se Brighouse, 2004, s. 4). Detta är det 
gemensamma draget i alla rättviseperspektiv.  

- De behandlar alla i någon utsträckning skolvalsfrågans värdepremisser 
individuell frihet, pluralism och jämlikhet, inte bara i sig, utan på ett 
sätt som gör dem kompatibla dels med den utbildningspolitiska kontext 
som studeras (den svenska, liberaldemokratiska), dels med den 
tolkningsposition som preciserades i inledningskapitlet (det vill säga 
de erkänner den liberalfilosofiska tanketraditionens bidrag till 
individers rättigheter och möjligheter, men lämnar också i varierande 
grad öppningar för ett mer integrativt synsätt på människors deltagande 
i samhällslivet och demokratin i stort). 

- De är alla, i bred bemärkelse, kompatibla med pragmatismens 
prövande hållning, så som den presenterats i detta kapitel.  

 
De rättviseperspektiv som utforskas är John Rawls rättvisa som skälighet, 
Nancy Frasers tredimensionella rättviseperspektiv samt Amartya Sens 
capability approach. Ambitionen har varit att välja rättviseperspektiv som, trots 
att de övergripande svarar mot kriterierna ovan, utgör alternativa sätt att handla; 
det vill säga alternativa sätt att förstå och förhålla sig till skolvalsfrågan som 
moraliskt problem. Perspektiven presenteras i sin helhet i kapitel fem. Här görs 
endast några anmärkningar gällande urvalet och deras relevans som 
handlingsalternativ. 

Om man intresserar sig för den samtida liberalfilosofiska rättvisefilosofin är 
det svårt att se förbi John Rawls (1971/1996, 1993/2005, 2001/2005), som var 
en amerikansk politisk filosof. Hans teori rättvisa som skälighet är den kanske 
mest inflytelserika rättviseteorin det senaste århundradet. Teorin bygger på och 
utvecklar den så kallade kontraktstraditionen som kretsar kring idén att upprätta 
ett samhällskontrakt, byggt på överenskommelser om människors samarbete. 
Inom denna tradition är till exempel Thomas Hobbes Leviathan (1651/2004) ett 
stilbildande verk. Rawls intresserar sig för vilka principer som bör gälla för att 
samhällets grundstruktur – i form av dess viktigaste institutioner – ska bli 
rättvis, långsiktigt stabil och ge människor med samma ambitioner ungefär 
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samma livsutsikter. Teorin har alltså ett tydligt samhällsperspektiv. Den är även 
främst inriktad på fördelning. Rawls främsta filosofiska motpart var Robert 
Nozick (1974). Man skulle kunna beskriva Rawls som socialliberal och Nozick 
som libertarian. Nozick erbjuder också ett distinkt synsätt på såväl individuell 
frihet som på samhällets organisering, som förvisso är intressant i relation till 
valfrihet. Det har dock en så stark koppling till negativ frihet, och förespråkar 
en så minimal stat, att det framstår som mindre relevant i relation till såväl 
pragmatismen som till de pedagogiska mål med utbildning som är framträdande 
i avhandlingen. En aspekt av Rawls rättviseperspektiv ska här särskilt beröras i 
relation till pragmatismen. Medan pragmatismen söker sig bort från det 
universalistiska (Dieleman, Rondel & Voparil, 2017) så syftar Rawls teori till 
att åstadkomma just långsiktigt hållbara principer som skulle kunna uppfattas 
ha universalistiska anspråk. Här används emellertid inte Rawls perspektiv som 
det enda eller rätta, utan tillskrivs status främst som ett verktyg för moralisk 
reflektion (jfr Arneback, 2012; Dewey, 1932/1985; Rönnström, 2003). Ett annat 
”problem” är dock att Rawls argument genererar en rättviseuppfattning som 
skulle kunna ses som begränsande av den reflektiva process av övervägande 
som Dewey idealiserar (innebörden av denna aspekt utvecklas mer i kapitel 
fem). I en jämförelse av Rawls och Deweys politiska projekt så menar Çelik 
(2019) att detta uppfattade glapp dem emellan bygger på att man främst 
fokuserat på Rawls första verk En teori om rättvisa (1971/1996). Med tiden kom 
dock Rawls att gradvis tona ner de universalistiska anspråken, och även uttrycka 
att hans teori skulle kunna ses som en möjlig lösning på grundstrukturens 
organisering, vilket öppnar för ett större utrymme för prövning av alternativ.   

Gewirtz (1998) menar att rättvisebegrepp främst utforskats längs två linjer: 
en distributiv och en relationell. De distributiva uppehåller sig, likt Rawls, vid 
fördelning av olika nyttigheter. De relationella fokuserar de relationer som 
strukturerar samhället, och därmed också hur de villkorar olika aspekter av 
fördelning. Denna tolkning delas av avhandlingens andra handlingsalternativ, 
Nancy Frasers (2003a, 2003b, 2009) tredimensionella rättviseperspektiv. Fraser 
är en amerikansk politisk filosof. Hennes syn på rättvisa inbegriper en 
ekonomisk (omfördelning), en kulturell (erkännande) och en politisk 
(representation) dimension av rättvisa, som alla relateras till en överordnad 
princip om jämlikt deltagande. Utifrån Gewirtz (1998) indelning av 
rättvisebegrepp så är Fraser mer relationell än Rawls ur två hänseenden. Dels 
inbegriper den kulturella dimensionen aspekter av status, sociala normer och 
hierarkier, dels ser Fraser dimensionerna i sig som integrerade och som 
samstrukturerande av människors livsvillkor. Det finns andra perspektiv som 
ännu tydligare faller inom ramen för den relationella rättviseskolan. Iris Marion 
Young (1990, 2000) har exempelvis skrivit omfattande om både demokrati och 
rättvisa, inte minst utifrån gruppers perspektiv, och i relation till aspekter av 
marginalisering och förtryck. Frasers perspektiv är dock mer analytiskt 
tillämpningsbart, och kan med sin urskiljning av tre rättvisedimensioner 
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användas för att synliggöra skolvalsfrågans rättvisedimensioner på fler sätt. I 
relation till Dewey så är Fraser mer skeptisk till att tala om delade värden och 
intressen, eftersom västerländska samhällen idag har blivit så globaliserade och 
pluralistiska. Det betyder emellertid inte att målet om delade intressen är icke-
önskvärt, särskilt inte mot bakgrund av att Frasers princip för jämlikt 
deltagande, likt Deweys idé om demokrati som delad erfarenhet, skulle kunna 
skapa förutsättningar för det. Fraser betonar dock starkare betydelsen av 
strukturella orättvisor, ett perspektiv som Dewey emellanåt fått kritik för att 
sakna (Talisse, 2017).  

Det tredje rättviseperspektivet är Amartya Sens (1980, 2009) capability 
approach. Sen är en indisk nationalekonom och filosof, som skrivit om en bredd 
av ämnen så som svält, utveckling och demokrati. Sen beskriver själv sin ansats 
till rättvisa som hemmahörande i en tradition av ”comparative accounts”; ett 
ontologiskt hörn av rättvisefilosofin som Dieleman, Rondel och Voparil (2017) 
menar att pragmatister i regel också befinner sig i. Det är därför föga förvånande 
att Sens perspektiv till stor del följer Deweys och pragmatismens vilja att 
angripa problem så som de erfars av människor, snarare än att eftersträva 
abstrakta och universella anspråk. I capability approach intar Sen en 
argumentation för ett positivt frihetsbegrepp, genom ett intresse för människors 
faktiska friheter (capabilities) att göra och vara något de värdesätter. Sens 
rättviseperspektiv är i denna mening individualistiskt, då det främst fokuserar 
”social realizations” för individer (Alexander, 2008). Ett närliggande alternativ 
till Sens capability approach hade varit Martha Nussbaums (2013) 
vidareutveckling av perspektivet. Nussbaum menar att capability approach 
skulle bli mer användbar som rättviseteori genom några justeringar (mer om 
dessa i kapitel fem), och diskuterar hur den skulle kunna stärkas med hjälp av 
flera andra perspektiv. Många av Nussbaums tillägg har förtjänster, och hade 
analyserna endast utgått ifrån ett rättviseperspektiv hade hennes utveckling av 
capability approach haft mycket att bidra med. Nu framstår dock Sens version 
som mer relevant, delvis i kraft av att i någon mening utgöra originalet, men 
framförallt då den är mer distinkt som ett alternativ.  

Urval av utbildningspolitiska texter 
De utbildningspolitiska texter som analyseras i de iscensättande läsningarna är 
utvalda efter den syftesrelaterade analysen av utbildningspolitiska texter, som 
visar på skolvalsfrågans betoningsförskjutningar under perioden 1975 till 2020. 
Det fanns alltså en god kännedom om texternas innehåll och struktur, och 
därmed en uppfattning om vilka som skulle kunna vara relevanta för de 
iscensättande läsningarna. Ambitionen med de iscensättande läsningarna är att 
skapa ett reflekterat kritiskt samtal om skolvalsfrågan. Rättviseperspektiven är 
de viktigaste verktygen för att åstadkomma detta, men i urvalet av 
utbildningspolitiska texter så har sådana prioriterats som inte bara är tekniska 
eller kartläggande, utan som också möjliggör att sätta skolvalsfrågan i relation 
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till vidare idéer om vad utbildning ska bidra med för både individ och samhälle. 
I de tre iscensättande läsningar som görs så analyseras i huvudsak samma urval 
av utbildningspolitiska texter, men analyserna sker alltså med utgångspunkt i 
tre skilda rättviseperspektiv. De analyserade texterna består av sju nyckeltexter 
och några kompletterande texter. Samtliga sju nyckeltexter innehåller 
principiella antaganden om relationen mellan individ, samhälle och skola samt 
utvecklade resonemang om skolvalsfrågans betydelse för denna relation. 

Text ett och två är propositionerna Om valfrihet och fristående skolor (Prop. 
1991/92:95) och Valfrihet i skolan (Prop. 1992/93:230). Dessa två propositioner 
utgör startpunkter för det fria skolvalet och friskolereformen. Ibland kommer 
de att benämnas som ”valfrihetspropositionerna”, då de har viss samhörighet. 
Om valfrihet och fristående skolor är kortare och presenterar framförallt de 
ideologiska ställningstaganden som ligger till grund för valfrihetsreformerna, 
medan Valfrihet i skolan är mer detaljerad kring flera frågor som rör bidrag, 
styrning, ansvar och urval.  

Text tre är skollagspropositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet 
och trygghet (Prop. 2009/10:165). Denna text är mycket omfattande och 
innehåller reformförslag för hela utbildningssystemet. Som titeln indikerar 
utgör valfrihet ett av tre ledord för de reformförslag som förs fram.  

Text fyra, fem och sex hör till viss del samman. Text fyra är Improving 
Schools in Sweden (OECD, 2015) och är en utredning gjord av OECD på 
uppdrag av Sveriges regering, med syfte att komma med förslag till hur den 
svenska skolan bättre ska kunna kombinera resultat med rättvisa. OECD-
utredningen skulle, som tidigare nämnts i detta kapitel, vara en utgångspunkt 
för 2015 års Skolkommission. Text fem och sex utgörs av Skolkommissionens 
delbetänkande Samling för skolan – nationella målsättningar och 
utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38) samt 
slutbetänkandet Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet (SOU 2017:35). Dessa båda texter berör skolan som helhet, men 
innehåller även såväl analyser och resonemang gällande valfrihetsreformerna 
som förslag till förändringar av skolvalssystemet.  

Text sju är den statliga utredningen En mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020: 28). Den kommer 
att benämnas som ”Likvärdighetsutredningen”. Utredningen tillsattes efter 
Skolkommissionens slutbetänkande och hade bland annat till uppgift att följa 
upp och vidare utreda delar av Skolkommissionens slutsatser och förslag. 
Betydande delar av utredningen behandlar skolval och frågor kopplade till 
skolval och skolsegregation.  

De texter som kompletterar de sju nyckeltexterna utgör inget gemensamt 
analysunderlag, utan analyseras i förhållande till någon av de iscensättande 
läsningarna. Vid analysen utifrån Frasers rättviseperspektiv tillkommer den 
statliga utredningen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 
2019:64), som tillsattes för att analysera regelverket för denna skolinriktning, 



   
 

41 

och som bland annat utreder möjligheten att införa ett etableringsstopp. Texten 
används för att belysa den kulturella dimensionen av rättvisa (Fraser, 2003a), 
och följer bland annat upp några punkter som behandlas även i 
skollagspropositionen (Prop. 2009/10:165). I kapitel åtta, där analysen utgår 
ifrån capability approach, tillkommer två kompletterande texter. Där är det 
frågan om kursplanerna i samhällskunskap och musik för grundskolan (Lgr 11). 
Kursplanerna används för att belysa hur capability approach kan förstås i 
förhållande till tre värden med skolutbildning, framskrivna av Unterhalter och 
Brighouse (2007). Det finns en stark intertextuell koppling även mellan 
kursplanerna och nyckeltexterna. I skollagspropositionen (t.ex. Prop. 
2009/10:165, s. 220) anges att de grundläggande mål med utbildning som 
presenteras i propositionen, och i skollagens så kallade portalparagraf, utvecklas 
och kompletteras i läroplaner. Kursplanerna kan således ses som en förlängning 
av de fastställda övergripande målen med utbildning.  

Genomförande och presentation av iscensättande läsningar 
Den viktigaste utgångspunkten för de iscensättande läsningarna är att 
rättviseperspektiven är styrande. Själva idén är att fråga sig vad följderna blir 
av ett specifikt sätt att handla. Handling ska här förstås som ett erbjudande om 
en specifik förståelse av skolvalsfrågan; ett avgränsat förhållningssätt som inte 
visar på hur det är, utan hur det blir att uppfatta skolvalsfrågan utifrån Rawls, 
Fraser eller Sen (jfr Arneback, 2012). De tre rättviseperspektiven klargör olika 
innebörder av skolvalsfrågans värdepremisser, integrerade i ett övergripande 
perspektiv på rättvisa, och visar därigenom vilka dimensioner av skolvalsfrågan 
som blir relevanta att utforska vidare utifrån dessa perspektiv. För att göra detta 
i praktiken behöver man alltså först en förståelse för rättviseperspektiven. 
Därefter kan sedan iscensättande läsningar göras. Det är även i denna ordning 
som det framställs i avhandlingen.  

I kapitel fem, Tre rättviseperspektiv, presenteras de tre handlingsalternativen, 
i form av Rawls, Frasers och Sens rättviseperspektiv. Varje perspektiv 
presenteras utifrån följande logik. Först redogörs för de argument som anförs 
för behovet av rättviseperspektivet ifråga, och sedan utvecklas dess bärande 
begrepp och idéer. Här används nästan uteslutande texter av perspektivets 
upphovsperson. Ambitionen är att göra perspektivet rättvisa, men filosofernas 
produktion är omfångsrik och urvalet av de begrepp som är mest framträdande 
är gjort med hänvisning till deras relevans för avhandlingen. Därefter 
problematiseras perspektivet utifrån kritik som riktats mot det. Perspektivets 
värde i avhandlingen består inte främst i dess styrka som fristående bidrag till 
rättvisefilosofin utan som verktyg för moralisk reflektion i relation till 
skolvalsfrågan. Kritiken är viktig att synliggöra av transparensskäl, men den 
kullkastar alltså inte nödvändigtvis perspektivets relevans som 
handlingsalternativ. Presentationen av varje perspektiv avslutas med att visa på 
hur det förhåller sig till utbildning och skolvalsfrågan. Här används främst texter 
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från författare som tolkat och använt perspektivet i relation till dessa ämnen. I 
anslutning till detta preciseras också vilka aspekter som blir särskilt relevanta 
att studera i förhållande till skolvalsfrågan. Detta görs i form av tre analysfrågor 
per perspektiv, som sedan används som utgångspunkter för de iscensättande 
läsningarna. Dessa analysfrågor kan ses som en förlängning av avhandlingens 
andra frågeställning: ”… på vilka sätt kan utbildningspolitiska texter om skolval 
analyseras i relation till dessa perspektiv?” 

Själva den tolkande processen har, i linje med avhandlingens 
pragmatismansats, kännetecknats av en prövande hållning och av ett växelspel 
mellan rättviseperspektiven och de utbildningspolitiska texterna. I klassiska 
metodologiska termer är det nog lätt att uppfatta analyserna som till synes 
deduktiva, med tanke på att rättviseperspektiven är styrande och driver vilka 
dimensioner av skolvalsfrågan som blir relevanta liksom med vilken förståelse 
de ramas in. Till viss del stämmer det. Rawls, Fraser och Sen har valts mot 
bakgrund av den avgränsade och omstridda värdebaserade problematik som 
studeras, och vilka slutsatser som helst är därför inte möjliga. När väl 
perspektivens olika begrepp och principer prövats i förhållande till de 
utbildningspolitiska texterna är det samtidigt inte så enkelt som att lägga ett 
rutnät över ett material, som sorterar sig självt. Tvärtom är det en i hög grad 
tolkande process, då såväl rättviseperspektiven som de utbildningspolitiska 
texter som analyserats är mångfacetterade, och i någon mening behöver göras 
begripliga i relation till varandra. Det viktigaste verktyget i denna process är 
dock utan tvekan rättviseperspektiven, då de trots allt avgränsar vilka möjliga 
tolkningar av de utbildningspolitiska texterna som är möjliga.  

Som redan nämnts så fanns vid detta skede redan en god kännedom om 
texterna efter analysen av skolvalsfrågans betoningsförskjutningar under 
perioden 1975 till 2020. Varje rättviseperspektiv har dock sin egen logik, sitt 
eget tankesätt och sina egna begrepp, vilket gjort det nödvändigt att bearbeta 
och tolka texterna på nytt i samband med varje iscensättande läsning. Den 
ledande frågan har varit vad som blir följderna av att utgå ifrån ett specifikt 
handlingsalternativ, och framställningen av de iscensättande läsningarna syftar 
till att återspegla denna process av att iscensätta en viss förståelse av 
skolvalsfrågan. Dewey (1917/1980) menar att filosofi, för att vara relevant som 
reflektionsverktyg, måste relateras till verkliga problem för verkliga människor. 
Genom den tolkande processen är det nog rimligt att säga att Deweys 
uppfattning har om inte verifierats så i varje fall testats. Det är i någon mening 
inte bara skolvalsfrågan som prövats utan även rättviseperspektiven. De 
utbildningspolitiska texterna har varit avgörande för att kunna grunda 
rättviseperspektiven i en kontext och ett problem som är verkligt och som 
betyder något för hur människor erfar världen.  

Analyserna presenteras i kapitel sex (Rawls), sju (Fraser) och åtta (Sen). 
Logiken bakom denna ordning är att börja med Rawls perspektiv, som är 
utformat för att ge en mer principiell idé om vad ett rättvist samhälle kan vara. 
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Fraser differentierar sedan rättvisan i tre dimensioner, och ger med det uppslag 
till att visa på hur skolvalsfrågan angör till tre typer av rättvisefrågor och villkor. 
Med sitt mer individ- och realiseringsorienterade perspektiv bidrar sedan Sen 
med verktyg för att resonera kring hur villkor som dessa främjar och begränsar 
människors verkliga friheter att uppnå sådant som de värdesätter. En fördel med 
att de tre rättviseperspektiven sinsemellan är olika, är alltså att de till viss del är 
komplementära (vissa aspekter av skolvalsfrågan behandlas utifrån samtliga 
perspektiv, medan andra är mer avgränsade till ett av dem). De opererar även 
internt på olika nivåer, vilket gör att de kunnat fylla olika funktioner i 
framställningen av analyserna. Om man tar den Fraser-baserade analysen som 
ett synliggörande exempel så medförde de tre dimensionerna en naturlig 
struktur för kapitlet. På så vis bidrog perspektivet till att grovt sortera 
skolvalsfrågan och hur den behandlas i texterna, utifrån hur den angör till 
aspekter av omfördelning, erkännande och representation. Inom ramen för dessa 
dimensioner fungerar Fraser samtidigt som en kritisk och utvärderande 
samtalspartner, med avseende på dels hur skolvalsfrågans organisering främjar 
eller hämmar individers jämlika deltagande, dels huruvida de 
utbildningspolitiska texterna karaktäriseras av en affirmativ respektive en 
transformativ ansats till identifierade orättvisor.  

Växelspelet mellan handlingsalternativ och utbildningspolitiska texter kan 
ses i relation till Deweys handlingsfilosofi. I princip råder ingen epistemologisk 
skillnad dem emellan, i meningen att de ena skulle vara mer sanna än de andra. 
Däremot fyller de olika funktioner. De utbildningspolitiska texterna ger uttryck 
för intersubjektivt konstruerade uppfattningar om utbildning och rättvisa i en 
given utbildningspolitisk kontext, medan handlingsalternativen utgör mer 
systematiska och ordnande sätt att förstå rättvisa som hjälper oss i processen 
mot en mer reflekterad förståelse. Sammantaget ska man inte tro att de 
iscensättande läsningarna kan fastställa exakta följder, än mindre alla följder av 
ett visst handlingsalternativ. De är valda i tron att de kan bidra till en kritisk 
reflektion om skolvalsfrågan och därigenom till ett förhållningssätt som kan 
underbygga en social och pedagogisk fördjupning av skolvalsfrågans 
rättvisedimensioner. Det är ämnet för det sista steget i den prövande hållningen. 

Ett integrerat perspektiv på handlingsalternativen 
Det tredje och avslutande steget i den prövande hållningen korresponderar med 
avhandlingens tredje frågeställning: Hur kan en integrerad förståelse av 
rättviseperspektiven bidra till en social och pedagogisk fördjupning av 
skolvalsfrågans rättvisedimensioner? Denna fråga utforskas i kapitel nio, och 
hämtar inspiration från Deweys (1933/1986, s. 84) tanke att filosofi kan bidra 
till att åstadkomma socialt sett bättre och mer jämlika lösningar som bidrar till 
att realisera såväl individuella som gemensamma värden. Dewey anger inga 
metodologiska riktlinjer (utöver de som diskuterats i detta kapitel) för detta 
ideal, som så klart är både socialt och praktiskt. I avhandlingen används det som 
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en inriktning för den avslutande diskussionen. Denna diskussion är alltså ingen 
fristående analys utan just ett integrerat perspektiv på handlingsalternativen och 
på den kritiska reflektion de iscensatt. Det integrerade perspektivet presenteras 
som tre rättvisekriterier, formulerade utifrån en pragmatismansats, underbyggda 
och diskuterade utifrån rättviseperspektiven, samt fördjupade i relation till 
skolvalsfrågan.  

Pragmatismens kunskapsanspråk 
Avslutningsvis ska något sägas om de kunskapsanspråk som pragmatismen 
möjliggör. Deweys handlingsfilosofi utgör ett försök att sammanföra de ofta 
separerade polerna kunskap och handling. Dewey är kritisk till hur den moderna 
vetenskapen accepterat den grekiska filosofins dikotomi mellan teori och 
praktik, med följden att den teoretisk kunskapen idag tenderar att stå modell för 
det objektiva och värdesatta, medan praktiken representerar endast subjektiva 
upplevelser (Dewey & Bentley, 1949/1989). Omvärlden, menar Dewey, 
uppenbaras dock genom hur vi erfar den, och i erfarenheten går det inte att skilja 
handling från kunskap. Handlingar, och reflektionen över deras konsekvenser, 
är varandras förutsättningar. För Dewey är allas erfarenheter lika verkliga 
(Biesta, 2014). Erfarenheter ger däremot ingen absolut kunskap om 
verkligheten, utan uppstår som en följd av individers deltagande i en ”extensive 
body of transactions – to which a given human being may contribute and which 
he modifies, but only in virtue of being a partaker in them” (Dewey & Bentley, 
1949/1989, s. 243). Givet denna utgångspunkt är verkligheten i ständig rörelse, 
och vår kunskap om den kan därför på inget sätt vara annat än temporal. Av 
detta skäl har Deweys handlingsfilosofi kallats för ”transactional realism”; 
transactional, då verkligheten förstås som en funktion av transaktioner – 
utbyten – mellan människa och miljö; realism, då verkligheten erkänns en 
objektiv existens (se t.ex. Bergh & Wahlström, 2018; Biesta & Burbules, 2003; 
Sleeper, 1986).  

Frågor om sanning och falskhet aktualiseras alltid av texter som inbegriper 
slutledningar, då slutledningar, per definition, kan visa sig vara ofullständiga 
eller felaktiga (Biesta, 2014). Texter behöver samtidigt diskuteras utifrån sina 
egna premisser – ett samtal som, för avhandlingens räkning, måste ske i dialog 
med pragmatismen. För Dewey är inte frågorna om sanning och falskhet 
ointressanta, men ofta felställda i förhållande till vår strävan efter intelligent 
handling. För att forskning ska kunna vara ”sann” måste en verklighet, 
oberoende av vår existens, vara tillgänglig för intressefri och utomstående 
observation. Funnes det 1) en beständig verklighet, och 2) en möjlighet att få 
kunskap om den ”som den är”, skulle också följa 3) förekomsten av såväl 
sanning som potentialen för ett universellt rätt sätt att handla. Deweys synsätt 
på handling, reflektion och kunskap betyder dock att forskningsaktiviteter 
behöver uppfattas som prövande. De är aktiviteter av ”human concern”, 
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präglade av mänskliga val och strävanden mot koordination mellan handling 
och konsekvens; mellan syfte, metod och resultat (Dewey & Bentley, 
1949/1989). Ett forskningsprojekt skiljer sig därför inte nämnvärt från en 
byggarbetsplats. I båda fallen utförs aktiviteter av personer, speciellt tränade för 
aktiviteterna, och med redskap som gör dem möjliga att genomföra. Det är 
därför varken möjligt eller önskvärt att hävda forskningens obundenhet av sin 
kontext, då forskning – precis som all mänsklig aktivitet – är inlemmad i en 
process av transaktioner mellan människa och miljö. Våra kunskaper om 
verkligheten, liksom våra beskrivningar av den, är alltså felbara, kontextuella 
och villkorade av vad vi gör tillsammans. Kunskap och forskning är alltså ytterst 
sociala aktiviteter. På så vis skulle kunskap kunna ses som en konstruktion, men 
en intersubjektiv sådan. Som Biesta och Burbules (2003, s. 11) skriver: ”it is not 
a construction of the human mind, but a construction that is located in the 
organism-environment transaction itself” (se även Biesta, 2014).  

Istället för att söka efter den absoluta och objektiva sanningen (som vi inte 
kan nå, och som vi – om vi skulle nå den – inte rent kan klä i ord), så förespråkar 
Dewey en prövande hållning till handlingar och deras följder, oberoende av 
sammanhang. Det föreligger nämligen ingen avgörande epistemologisk skillnad 
mellan teori och praktik, då båda är praktiker med inslag av såväl kunskap som 
handling (Biesta & Burbules, 2003, s. 86f; Dewey, 1917/1980). Det verkligt 
väsentliga i båda fallen är reflektionen över följderna. En målare efterfrågar 
exempelvis inte ett sant penseldrag, utan en teknik och ett material som för 
ändamålet uppnår ett önskvärt resultat – att färgen fäster jämnt och väl på 
underlaget. På samma sätt som det finns bättre och sämre tekniker och material 
att uppnå detta resultat, så kan perspektiv vara bättre och sämre lämpade att 
förstå en viss problematik – och därmed i förlängningen erbjuda bättre och 
sämre möjligheter till kunskap om denna. Med Dewey skulle man därför kunna 
beskriva kunskap som förmågan att handla (intelligent och reflekterat) (jfr 
Säfström & Östman, 1999, s. 19). Ett perspektivs värde består i dess potential 
att bättre förstå eller förklara något, på samma sätt som kvaliteten på en 
avhandling är avhängigt huruvida dess tolkning och prövning av perspektiven 
ifråga har bidragit till att uppnå avhandlingens syfte.   
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3. PEDAGOGISK-FILOSOFISKA 
PERSPEKTIV PÅ 
SKOLVALSFRÅGANS 
VÄRDEPREMISSER 

Det här kapitlet visar på hur skolvalsfrågans tre värdepremisser individuell 
frihet, pluralism och jämlikhet kommer till uttryck i pedagogisk-filosofiska 
texter om skolval. Som redogjordes för i föregående kapitel så är läsning, 
bearbetning och presentation av texter här ledda av det uttalade syftet att bidra 
till en större konceptuell förståelse för värdepremisserna, och för hur 
skolvalsfrågan angör till dem. Kapitlet har tre delar, som korresponderar med 
de tre värdepremisserna. En fråga som återkommande berörs i kapitlet är vem 
eller vilka som ska ha rätt att utöva inflytande över barns utbildning. Kapitlet 
inleder därför med att introducera fyra konceptioner av utbildningsauktoritet, 
som erbjuder fyra svar på denna fråga. Dessa fungerar som referenspunkter 
kapitlet igenom. Genom den översikt av pedagogisk-filosofiska perspektiv på 
skolvalsfrågan som ges, så fyller kapitlet även funktionen av att precisera 
skolvalsfrågan som pedagogisk-filosofiskt problem.  

Fyra konceptioner av utbildningsauktoritet 
I Democratic Education utvecklar Amy Gutmann (1999) vad hon menar utgör 
en demokratisk utbildningsteori. Enligt Gutmann har teorin följande syfte:  
 

The primary aim of a democratic theory of education is not to offer 
solutions to all the problems plaguing our educational 
institutions, but to consider ways of resolving those problems that 
are compatible with a commitment to democratic values. A 
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democratic theory of education provides principles that, in the 
face of our social disagreements, help us judge (a) who should 
have the authority to make decisions about education, and (b) 
what the moral boundaries of that authority are (Gutmann, 1999, 
s. 11).  

 
En utgångspunkt i det ”commitment to democratic values” som Gutmann talar 
om, är vikten av att kunna ifrågasätta, reflektera kring och kritiskt pröva vilka 
mål som ska gälla för skolan. Gutmann menar att flera pedagogiska teorier inte 
förmår beakta och hantera den livskraftiga oenighet som uppstår i demokratier, 
gällande just utbildningens mål och utformning. Det är mot bakgrund av det 
som man ska förstå hennes kritiska diskussion om utbildningsauktoriteter, i 
vilken hon först avfärdar tre konceptioner, och därefter föreslår en fjärde.6 

Den första konceptionen kallar Gutmann (1999) för familjestaten [the family 
state], och den är härledd ur Platons filosofi. I familjestaten gör staten anspråk 
på exklusiv utbildningsauktoritet, då staten anses kunna etablera ett harmoniskt 
förhållande mellan det individuella och det sociala goda. För skolans räkning 
innebär det att medborgare behöver lära sig att de inte kan uppnå det 
individuella goda, utan att också bidra till det allmänna. Familjestatens 
konsekvenser för en pluralistisk utbildning är utplånande på ett principiellt plan, 
eftersom modellen bygger på idén att någon skulle kunna finna ett slutgiltigt 
svar på vad som karaktäriserar det objektivt goda livet – en föreställning som 
skiljer sig diametralt från ett liberalt pluralistiskt tankesätt. Gutmann vänder sig 
emot denna idé, men också mot att denne någon skulle kunna övertyga andra 
om att detta levnadssätt skulle vara moraliskt överlägset andra alternativ: 

 
Defenders of the family state expect to create a level of like-
mindedness and camaraderie among citizens that most of us 
expect to find only within families (Gutmann, 1999, s. 23). 

 
Utsikterna till denna enighet framstår alltså enligt Gutmann som osannolika. Så 
länge människor har skilda uppfattningar om det goda livet kan statens uppgift 
rimligen inte vara att proklamera ett objektivt gott levnadssätt.  

 
6 Begreppet utbildningsauktoritet är inte entydigt. Gutmann (1999, s. 22) beskriver att hennes syfte är 
att använda klassiska tänkares (Platons, Lockes och Mills) teorier ”to illuminate the principles 
underlying three of the most common and compelling political understandings of education in our 
society”. Teoriernas skillnader berör flera frågor om utbildning (”its purposes, distributions, and 
authorities”). När Gutmanns perspektiv översatts i pedagogisk forskning på svenska har begreppet 
utbildningsauktoritet använts (jfr Börjesson, 2016; Englund, 2011b), och därför görs så även här. Det 
ska även sägas att ”education” i engelskspråkig litteratur är ett vitt begrepp, som inte bara omfattar 
skolutbildning. Att tillerkänna föräldrar en auktoritet över barns ”education” behöver alltså inte 
innebära att föräldrar ska ha rätt att bestämma allt vad gäller barns ”schooling”, det vill säga formell 
skolutbildning. Anspråk på utökat föräldrainflytande skulle dock kunna göras även i förhållande till 
skolutbildning, längs en skala från att skolsystemet ska vara lyhört för föräldrars intressen, genom 
exempelvis skolval och fristående skolor, till en mer utökad rätt att påverka innehåll och form.   
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Ett radikalt motsatt alternativ till familjestaten är staten av familjer [the state 
of families]. Denna konception härstammar från klassisk liberalism, främst 
Locke, och placerar en exklusiv utbildningsauktoritet hos föräldrar. I staten av 
familjer ses människan som social och med ett behov av grupptillhörighet; ett 
behov som även skolan ska sträva efter att tillgodose. Förespråkare för denna 
konception menar att föräldrar har legitima intressen i att uppfostra och föra 
över värden till sina barn genom utbildning, då de bäst antas kunna försvara sina 
barns intressen (jfr Feinberg, 2008). Gutmann (1999) menar att även om detta 
argument visserligen bestrider familjestatens långtgående anspråk på exklusiv 
statlig utbildningsauktoritet, så är det inte motiverat med en total eller ens 
primär föräldraauktoritet. Den pluralism som till synes tillåts i form av att 
föräldrar kan förankra olika levnadssätt hos sina barn är, enligt Gutmann, ytlig 
(a.a., s. 33). Det är en sak att som förälder ha rätt att överföra värden, men en 
helt annan att isolera sina barn från allt som motsäger de egna övertygelserna. 
Det senare är inte kompatibelt med den kritiskt prövande demokratisyn som 
Gutmann menar att en pedagogisk teori bör utvecklas i linje med. Samtidigt 
underkänner detta inte föräldraintressets legitimitet, eftersom inte heller staten 
utgör en garant för sanna eller rätta mål med utbildning. Då barn kan sägas vara 
medlemmar av både familjen och av samhället, har rimligen dessa båda enheter, 
enligt Gutmann, rätt att göra anspråk på inflytande över utbildning och fostran 
i vid mening – men ingen har ensamrätt (jfr Lubienski, 2008). 

Den tredje konceptionen, staten av individer [the state of individuals], 
försöker balansera föräldrars och samhällets intressen, och har John Stuart Mills 
liberala filosofi som bas. Konceptionen bygger på idén att det i ett samhälle 
samexisterar olika, men lika värda sätt att leva. Utbildning ska därför maximera 
barns framtida levnadsval genom att tillgängliggöra flera alternativ, men 
samtidigt inte föreskriva en specifik uppfattning om det goda livet. 
Utbildningen ska således balansera ett ideal om neutralitet, med ett annat ideal 
om frihet (att välja). Men inte heller denna lösning anser Gutmann (1999) vara 
vare sig realistisk eller eftersträvansvärd. Hon anser det vara omöjligt att 
förverkliga en neutral utbildning, eftersom den alltid kultiverar någon form av 
karaktär. Det är heller inte givet att frihet skulle vara det enda legitima målet 
med utbildning. Människor kan mycket väl värdesätta sådana aspekter av livet 
som motsäger idén om liberal frihet, och denna frihetssyn är heller inte 
nödvändigtvis den bäst lämpade att förverkliga Gutmanns demokratiska syften.  

Enligt Gutmann (1999) är alltså de tre klassiska konceptionerna alla på olika 
sätt otillräckliga. Hon menar att en pedagogisk teori behöver vara mer 
inkluderande för att 1) hantera det faktum att det råder oenighet om 
utbildningens mål, och 2) förmå etablera någon form av gemensam grund som 
rättfärdigar utbildningens oundvikliga icke-neutralitet. Gutmann skriver: 

 
The substance of this core commitment [till en ”common 
ground”] is conscious reproduction. As citizens, we aspire to a set 
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of educational practices and authorities of which the following 
can be said: these are the practices and authorities to which we, 
acting collectively as a society, have consciously agreed. It 
follows that a society that supports conscious social reproduction 
must educate all educable children to be capable of participating 
in collectively shaping their society (Gutmann, 1999, s. 39).  

 
Medveten reproduktion genom utbildning innebär följaktligen att sådana 
kunskaper, värden och dispositioner prioriteras som gör det möjligt för barn att 
återskapa samhället. Flera av de förmågor som associeras med den autonoma 
självreflekterande och självständigt väljande individen i staten av individer – 
kritisk reflektion, värderingsförmåga, beslutsamhet – underbygger också själva 
idén om den medvetna reproduktionen: ”a good life and a good society for self-
reflective people require (respectively) individual and collective freedom of 
choice” (Gutmann, 1999, s. 40). Men det kräver inte maximal frihet. Det kan 
vara rimligt att utbildning både kan vara icke-neutral och begränsande av 
individens (val)frihet, om det görs i syfte att expandera barns kapacitet att delta 
i utformningen av samhället. Att exempelvis lära ut att rasism är oacceptabelt 
görs således inte främst för att begränsa handlingsutrymmet för individer, utan 
för att rasism är oförenligt med tanken på en medveten social reproduktion.  

Mot bakgrund av dessa ståndpunkter argumenterar Gutmann (1999) för en 
fjärde konception av utbildningsauktoritet: den demokratiska utbildningsstaten 
[a democratic state of education]. Denna konception erkänner en delad 
utbildningsauktoritet mellan föräldrar, stat och pedagoger, som alla spelar roll 
för formandet av barns moraliska karaktär. Ett delat utbildningsansvar grundas 
på idén om en inkluderande och medveten social reproduktion. En demokratisk 
stat är därför enligt Gutmann hängiven målet att möjliggöra för människor att 
delta i demokratiska processer, att utveckla och eftersträva egna idéer om det 
goda i livet, och att forma sina identiteter i ljuset av de meningssystem som 
präglar de närmsta sociala sammanhangen, så som familjen.  

För att främja barns egna självständiga val såväl som deras kapacitet att bidra 
till det gemensamma goda behöver skolan, enligt Gutmann, utveckla barns 
förmåga till kritisk deliberation, det vill säga förmågan att granska, värdera och 
reflektera över olika perspektiv och sätt att leva (jfr Brighouse, 2006). Skolorna 
i den demokratiska utbildningsstaten behöver även, menar Gutmann (1999, s. 
44f), vila på principer om icke-diskriminering och icke-förtryck. Det innebär att 
de inte får diskriminera, förtrycka eller på annat sätt omfatta diskriminerande 
eller förtryckande innehåll och värden. Genom att skolorna i denna konception 
inte har som främsta mål att fostra till specifika levnadsdygder i sig utan till den 
demokratiska dygden att deliberera, menar Gutmann att denna konception, 
jämfört med de tre klassiska, ger bättre förutsättningar att etablera en medveten 
social reproduktion och en ansvarsfull tillåtande pluralism (a.a., s. 44). De fyra 
konceptionerna sammanfattas i följande tabell:  
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Fyra konceptioner av utbildningsauktoritet 

1. Familjestaten Primär statlig auktoritet som garant för det goda 
livet. Litet eller inget föräldrainflytande, likriktat 
skolsystem sett till mål, innehåll och organisation. 

2. Staten av familjer Primär föräldraauktoritet. Stort föräldrainflytande 
över utbildning och uppfostran, som följd av det stor 
spännvidd i utbildningsinnehåll och skolformer. 

3. Staten av 
individer 

Balansakt mellan föräldrars och statens intressen. 
Utbildning ska maximera barns frihet i framtida 
levnadsval utan att värdera dem. Medför ett 
svårförverkligat neutralitetsideal.    

4. Den demokratiska 
utbildningsstaten 

Erkänner legitima anspråk på auktoritet hos stat, 
föräldrar och pedagoger. Skolsystem ska fostra 
demokratisk dygd att kritiskt deliberera, för att ge 
barn möjlighet att forma samhället tillsammans. 

Tabell 4. Fyra konceptioner av utbildningsauktoritet (Gutmann, 1999).  

Gutmann (1999) diskuterar inte skolvalsfrågan specifikt i relation till dessa 
konceptioner av utbildningsauktoritet. Flera av de argument som framförs för 
skolval och fristående skolor, så som att öka lyhördheten för föräldrars 
önskemål och att bryta ett statligt utbildningsmonopol, härrör dock ur principer 
med sin bas i staten av familjer. Tanken att föräldrar är bäst lämpade att skydda 
sina barns intressen, och har en vidsträckt rätt att överföra normer och värden, 
öppnar även för att inte bara ge föräldrar rätten att välja skola, utan även att 
påverka innehåll, undervisningsformer samt utformning av lärandemiljöer. I 
familjestaten är dock skolval principiellt otänkbart, eftersom staten ses som 
garant för det goda livet, och därmed den goda utbildningen. Det finns därför 
inget värde i en mångfald utbildningsaktörer eller pedagogiska inriktningar. I 
staten av individer finns rimligen utrymme för skolval så länge utbildningen är 
neutral; en princip som dock är svår att förverkliga oberoende av huvudman och 
inriktning. I den demokratiska utbildningsstaten erkänner Gutmann flera 
anspråk på inflytande över utbildning och fostran, vilket också ökar 
komplexiteten och tolkningsutrymmet. Givet målen om en medveten social 
reproduktion, och om utvecklingen av barns kapacitet till kritisk deliberation 
för att kunna bidra till ett bättre samhälle, så ställer denna konception högre krav 
på ett jämlikt och socialt integrerat skolsystem. Utan att här i detalj fastslå 
huruvida skolval och fristående skolor är eller inte är kompatibelt med dessa 
mål, så kan man konstatera att de i denna konception behöver relateras till fler 
intressen än individers frihet att välja. Vad Gutmann (1999, s. 11) gör är att 
”consider ways of resolving those problems that are compatible with a 
commitment to democratic values”; det vill säga ge vägledning kring utifrån 
vilka principer som frågor som skolvalsfrågan kan bedömas. 
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Skolvalsfrågan och individuell frihet 
I denna del behandlas hur skolvalsfrågan angör till värdepremissen individuell 
frihet. Den är passande att behandla först, då den har det tydligaste bandet till 
skolvalsfrågan, genom friheten att välja skola. Skolval förutsätter att det finns 
någon form av skolmarknad, en spelplan att välja något på. Marknaden i sig 
utgör dock inget moraliskt värde, utan representerar snarare en politisk ambition 
att främja valfrihet. I den här delen behandlas bland annat hur friheten att välja 
skola måste belysas från fler aspekter än enbart en ekonomisk, och huruvida vi 
– om vi manifesterar individuell frihet genom rätten att välja skola – har ett 
gemensamt ansvar också för ”sämre” skolval.  

Friheten att välja och utbildningens institutionella, 
demokratiska och medborgerliga dimension 
En intuitiv förståelse av individuell frihet handlar i mångt och mycket om att få 
välja och bestämma själv, oberoende av om man definierar det som avsaknad 
av hinder eller som en vilja och kapacitet till självherravälde (Berlin, 2002). Att 
en medborgare själv ska få möblera sitt eget hus efter eget tycke ifrågasätter 
ingen. Att samme medborgare ska ha rätt att råda över sin egen ekonomi är 
heller inte en särskilt kontroversiell ståndpunkt, även om de flesta är överens 
om att vissa skattesatser är legitima, då medborgares tillgångar trots allt är en 
produkt av både egna insatser och samhälleliga erbjudanden. Men hur ska man 
förhålla sig till områden som utbildning, där det, som Gutmann (1999) ovan 
belyst, finns flera legitima intressen; där det allmänna (som i Sverige) kan ha 
det övergripande ansvaret, men där individer är förmånstagare? I vilken 
utsträckning ska då föräldrar kunna utöva inflytande över sina barns utbildning? 

I antologin School Choice: Policies and Outcomes (Feinberg & Lubienski, 
2008b) behandlas ett antal filosofiska perspektiv på skolval. En premiss som 
återkommer är att föräldrar känner sina barns intressen, styrkor och svagheter, 
och i kraft av det bör ha inflytande över deras uppfostran, exempelvis genom 
att uppfostra dem i linje med sina övertygelser och värderingar. När Feinberg 
(2008) och Lubienski (2008) diskuterar politiska, sociala och filosofiska 
implikationer av föräldrars frihet att välja skola, så menar de båda att åtminstone 
denna generella premiss är lätt att sympatisera med. Givet att man accepterar 
den så skulle skolval, enligt Feinberg (2008), kunna vara ett sätt att gynna flera 
olika grupper av föräldrar –föräldrar som vill att deras barn ska lyckas 
akademiskt, föräldrar som önskar att deras barn ska lära sig mer om Gud, eller 
föräldrar som bor i ett område som saknar bra skolor. Att etablera en rätt att 
välja skola skulle således kunna ses som ett bekräftande av allas rätt till lika 
inflytande (Feinberg, 2008). Lubienski (2008) menar dock att även om man 
accepterar premissen att föräldrar både vill och vet vad som är bäst för sina barn, 
så innebär inte det per definition att den bör vara vägledande för organiseringen 
av skolutbildning. Den behöver sättas i relation till tre dimensioner som ofta 
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negligeras när antaganden görs om vad som är rimligt i förhållande till 
föräldrars inflytande över skolutbildning: den institutionella, den demokratiska 
samt barnets plats i samhället.  

Den institutionella handlar om utbildningens karaktär. Lubienski (2008) 
menar att det inom olika institutioner och sfärer råder olika logiker. På 
marknaden styr individers preferenser. Det politiska rummet domineras av 
värden. I akademiska sammanhang har auktoriteter och experter stort 
inflytande. Genom skolval institutionaliseras marknadens logik, vilket ger en 
framskjuten plats åt individers frihet i form av preferensuppfyllelse. Lubienski 
menar dock att denna logik måste balanseras av den politiska och akademiska, 
så att inte marknaden tränger undan det värdeorienterade samtalet om 
utbildningens mål eller relativiserar den akademiska kunskapen. Lubienskis 
farhåga mot en alltför dominerande marknadslogik har likheter med Gutmanns 
(1999) problematisering av staten av familjer. Om föräldraintresset tillskrivs för 
stor vikt, och man etablerar ett helt preferensstyrt skolväsende, så skulle det dels 
försvåra en medveten social reproduktion av värden, dels öppna för att barns 
bakgrund skulle bli alltmer styrande för deras skolframgång. Denna senare 
farhåga tangerar den andra dimensionen, som Lubienski kallar för ”the 
democratic concern”. De allra flesta skulle hålla med om att det primära 
intresset för en god förälder är att slå vakt om sina barns intressen och 
möjligheter. Familjer har emellertid olika förutsättningar, och i ett demokratiskt 
samhälle, särskilt ett som eftersträvar någon form av meritokratisk rättvisa, 
finns därför ett allmänintresse att erbjuda lika möjligheter; ett mål för vilket 
utbildning ofta setts som avgörande:  

 
[O]ne of the primary purposes of schools in a democratic society 
is to make a child’s family factors meaningless for success in 
school and life (Lubienski, 2008, s. 104). 

 
Att helt underordna utbildningssystemet marknadslogiken, som en 
manifestation av individuell (föräldrars) frihet, skulle riskera att göra barns 
”family factors” mer avgörande för barns möjligheter till framgång i skolan och 
i livet. 

Den tredje dimensionen rör barnets plats i det demokratiska samhället. Här 
menar Lubienski (2008) att medan barn visserligen är medlemmar i sin familj, 
så är de också medlemmar i ett större socialt sammanhang – samhället. Han 
menar att det sätt som föräldrarätten regleras i vissa konventioner (som han 
kallar för närmast egendomsliknande), är problematiskt då det ger intrycket av 
att föräldrar skulle ”äga” sina barn (vilket de gör lika lite som samhället), och 
att det ur detta ibland härleds en exklusiv rätt till inflytande över utbildning. Då 
samhället är beroende av en viss reproduktion av värden och färdigheter, så 
finns det ett giltigt allmänintresse i alla barns fostran till demokratiska 
medborgare (jfr Brighouse, 2006; Gutmann, 1999). Annorlunda uttryckt: varje 
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medborgare har ett legitimt intresse i sin grannes barns skolgång. Detta 
förhållande, mellan föräldrars och samhällets utbildningsinflytande, kallas av 
Feinberg (2008, s. 220) för ”the dialectic of parents rights and social 
responsibility”.  

Lubienski (2008), Feinberg (2008) och även Gutmann (1999) klargör att 
frågan om skolval är situerat i ett spänningsförhållande mellan medborgare och 
stat; mellan individuella och samhälleliga intressen och ansvarsområden. Häri 
måste också barns intressen inkluderas, då det de facto är barn som utbildas i 
skolan, och som görs till föremål för de mål som skolan har och de behov som 
den avser att lösa. Värdepremissen individuell frihet berör alltså genom 
skolvalsfrågan både föräldrars frihet att välja skola och barns handlingspotential 
som individer och medborgare. Varken Gutmann, Feinberg eller Lubienski ger 
ett tydligt principiellt svar på skolvalsfrågan, men understryker att den behöver 
relateras till fler aspekter än endast föräldrars rätt och frihet att välja skola. 

Frihet och ansvar: vem ska man bry sig om? 
Om vi antar att flera potentiella utbildningsauktoriteter har legitima intressen i 
barns skolgång, har de då också alla ett ansvar? Och, mer specifikt i förhållande 
till skolvalsfrågan: om vi antar att dessa intressen kan vara förenliga med 
individuell frihet manifesterad i skolval, finns det då ett kollektivt ansvar för de 
”sämre” skolval som görs, det vill säga att somliga inte använder sin frihet i 
allas eller ens sitt eget intresse? I ”Responsibility and School Choice in 
Education” undersöker Colburn (2012) denna aspekt av skolvalsfrågans 
ansvarsfördelning. Enligt Colburn kan argumentet för skolval enkelt uttryckas 
som 1) att vi bör ha ett utbildningssystem som maximerar barns intressen på ett 
sätt som visar lika omtanke om alla barn, och 2) att vi för att göra det behöver 
implementera en marknadsmekanism som bygger på ett visst mått av 
föräldrainflytande i form av skolval. Colburn (2012) menar att detta argument i 
grunden är legitimt då det tar sin utgångspunkt i samtliga barns intressen, 
eftersom tanken är att marknadsmekanismen på sikt genererar bättre utbildning 
för alla barn. Det finns dock ett problem med att dels identifiera vilka som är 
barns intressen, dels att avgöra huruvida föräldrar är kompetenta, informerade 
och engagerade nog att fatta beslut utifrån dessa. För argumentets skull antas 
detta dock vara möjligt. Vad ”lika omtanke” innebär är heller inte givet, men 
det skulle enligt Colburn kunna defnieras som att man måste kunna ange goda 
skäl för att behandla människor olika: 

 
A policy which treats individuals differentially, or leads to 
inequalities in the distribution of some good which is the focus of 
that policy, is justifiable only if there exists some relevant 
difference between people that justifies the differential treatment 
(Colburn, 2012, s. 211).  
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Med inspiration i Dworkin och Scanlon menar Colburn (2012) att ett sätt att 
rättfärdiga någons relativa utsatthet är om denne någon själv kan ses som ensamt 
ansvarig för sin situation. Ur ett policyperspektiv skulle då inte policy kunna 
anses visa ”lika omtanke” om den leder till en ojämlikhet som de berörda 
personerna inte själva kan hållas ansvariga för. Detta kan sättas i relation till 
skolval, då ett vanligt argument mot skolval är att barn inte kan hållas ansvariga 
för sina föräldrars mindre framgångsrika val. Det finns dock, menar Colburn, 
tillfällen då personer skulle kunna ses som ansvariga i förhållande till någon 
annans position. I detta sammanhang drar Colburn parallellen till en 
maratonlöpare, som under ett lopp springer förbi ett drunknande barn. 
Situationen spetsas till ytterligare av att den enda simkunniga i närheten är 
löparen själv. Löparen kan knappast hållas ansvarig för vare sig frånvaron av 
simkunniga eller för barnets situation, men vi skulle likväl hålla löparen 
ansvarig för barnets död om denne inte kom till undsättning – trots att det skulle 
innebära relativa nackdelar för löparens placering i loppet. Accepterar vi denna 
slutsats bör detsamma kunna gälla för skolval:  
 

If we find an education system which best serves children’s 
interests in general, howsoever construed, then everyone has a 
responsibility to bear at least some burdens to uphold it (Colburn, 
2012, s. 216). 

 
Sammanfattningsvis skulle det alltså vara principiellt möjligt att på samma gång 
argumentera för tre saker: 1) att varje medborgare har ett legitimt intresse i andra 
barns skolgång (jfr Feinberg, 2008; Lubienski, 2008), 2) att ett skolvalssystem 
är nödvändigt för att maximera barns intresse på ett sätt som visar lika omtanke 
om alla barn samt 3) en delad ansvarsbörda för ett sådant systems relativa 
ojämlikhet. Detta till trots menar Colburn (2012) att det är svårt att formulera 
tillfredsställande argument för skolval, då de antaganden som gäller för 
”perfekta” marknader är mindre applicerbara på skolan. Detta då 
utbildningsmarknaden, i jämförelse med exempelvis en servicemarknad, saknar 
både responsivitet och prismekanism.  

Även om Colburn (2012) antyder att markandslogiken framstår som 
svårtillämpad på skolan, så menar han att det ändå i princip skulle kunna vara 
försvarbart att några barn (och föräldrar) bär en viss börda, i form av att gå i 
sämre skolor, för att valmekanismen som helhet ska gynna alla barn. Utifrån 
Brighouse (2006), och idén om att skolan ska tillvarata och främja barns 
generella intressen för att främja deras förmåga att leva ett rikt liv, framstår det 
dock som ett problematiskt försvar. Var skulle gränsen dras för hur stor 
ojämlikheten får vara, och hur länge den får existera? Skulle det exempelvis 
vara acceptabelt att barn från socioekonomiskt missgynnade familjer går i sämre 
skolor? Brighouse konkretisering av de mål som utbildning bör förverkliga, 
däribland barns chanser att driva sina egenintressen och att delta i demokratisk 



   
 

55 

deliberation om samhällets utformning, försvårar kraftigt rättfärdigandet av en 
relativ, men systematisk, orättvisa. Lika omtanke om barns intressen kan 
rimligen inte innebära eller motivera att vissa elevgrupper konsekvent skulle 
ges sämre möjligheter till dessa mål, med hänvisning till deras (tämligen 
godtyckliga) del av ett kollektivt ansvar.  

Sjögren (2020) anlägger ett annat perspektiv på hur olika skolval i ett 
skolvalssystem, mer specifikt Malmö stads, förhåller sig till varandra. Med 
utgångspunkt i Nel Noddings omsorgsetik menar Sjögren att det finns etiska 
skäl att inte positionera förälder-barn-relationen som den enda relevanta vid ett 
skolval, utan att även andras barn bör inkluderas. Frågan kommer an på vilka 
som kan ingå i en omsorgsrelation. För att besvara den skiljer Sjögren, genom 
Noddings, mellan den naturliga omsorgen (som är den omsorg man både vill 
och behöver ge, som till sitt eget barn), och den etiska omsorgen (som kräver 
ett större ställningstagande). Enligt Noddings kan vi inte bry oss om alla, utan 
behöver prioritera dem vi har en relation till. Ett villkor för att avgränsa dessa 
relationer är att den som får omsorgen befinner sig ”inom räckhåll” för att svara 
an på den. Om så är fallet är även omsorgsgivarens ansvar inom räckhåll. 
Utifrån detta villkor menar Sjögren att andras barn kan ses som varande inom 
räckhåll såtillvida att Malmös medborgare är inom räckhåll för varandra, både 
geografiskt och genom kommunens skolhuvudmannaskap. Utifrån Noddings 
tanke om att i ett större perspektiv sätta naturlig omsorg i förbindelse med etisk 
omsorg föreslår Sjögren en omsorgsetisk grammatik för skolväljande föräldrar, 
i vilken de sätter sina barn (singularis) i relation till andras barn (pluralis). Andra 
barns skolgång blir således ett etiskt påbjudet intresse för den skolväljande 
föräldern. Av det följer enligt Sjögren att det är ett misstag att skilja skolvalet 
från vad som sedan sker i skolan. De båda frågorna bör istället ses som 
sammanflätade: ”Om vi inte förmår att etablera en omsorgsrelation i valet av 
skola, ser jag det som svårt att skolan i ett senare skede ska kunna fostra och 
präglas av omsorg om de barn som går där” (Sjögren, 2020, s. 63).   

Om (val)frihet och rationalitet 
Värdepremissen individuell frihet bygger till viss del på att människor är 
kapabla att fatta någon form av övervägda beslut. Hävdades motsatsen, att 
människor över huvud taget saknar förmåga att reflektera över målen för och 
konsekvenserna av sina handlingar, skulle värdet av ett individuellt 
handlingsutrymme vara svårare att legitimera, för att inte tala om tanken på 
skolval som en rättighet.  

Många argument för skolmarknader är formulerade utifrån idéer om att 
föräldrar har tillgång till och samlar in information, som de sedan använder för 
att välja den skola som bäst motsvarar deras egna preferenser. Detta – att 
individer både innehar och agerar utifrån stabila preferenser – utgör själva 
kärnan i teorin om rationella val (rational choice theory, RCT) som ofta utgör 
en viktig utgångspunkt i talet om skolval (Bell, 2008; Wilson, 2016). Även om 
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ens val på ett individuellt plan ibland intuitivt kan uppfattas följa denna logik, 
så är det emellertid svårt att belägga att det faktiskt är så som de tar form, inte 
minst i förhållande till skolval. Bell (2008) menar exempelvis att dessa 
antaganden tycks bristfälliga, i ljuset av empiriska exempel. Framförallt är inte 
föräldrars preferenser fristående eller stabila, utan skiftande och interaktiva. 
Marknader är heller inte jämlika, då olika föräldragrupper har olika 
förutsättningar att avkoda och nyttja information på det sätt som RCT-
perspektivet anför. Det betyder inte att socioekonomiskt mindre gynnade 
föräldragrupper skulle vara mindre engagerade eller kreativa, men väl att 
konkurrenssituationen medför relativa nackdelar gällande vad skolval faktiskt 
kan användas för att uppnå (Bell, 2008; se även Kelly, 2007).7 Att underbygga 
idén om skolval enbart med denna rationalitetslogik, tycks inte försvarbart. 
Lubienski och Garn (2010) menar dock att så ofta görs, på partiska grunder. I 
en granskning av ett ramverk som utvecklats som stöd för skolval just på basis 
av teorin om rationella val (jfr Bast & Walberg, 2004), pekar Lubienski och 
Garn (2010) på att hälften av de referenser som används för att legitimera teorin 
om rationella val kom från tankesmedjor med specifika särintressen.8 

Friheten att välja skola är således komplex, både i teori och praktik, och 
teorin om rationella val fångar inte ensam denna komplexitet. Som ett alternativ 
till detta synsätt framför Wilson (2016) en alternativ utgångspunkt, grundad på 
Deweys handlingsfilosofi. Hon menar att man, utifrån ett transaktionellt 
perspektiv, omöjligen kan betrakta ett skolval som logiskt (i RCT-mening), 
isolerat eller baserat på stabila preferenser eller intressen. Snarare behöver man, 
utifrån Dewey, uppfatta intressen som något både temporalt och 
situationsbundet; som något som skapas och omskapas genom individens 
ständiga kontakt med den sociala miljön. Det transaktionella perspektivet delar 
visserligen en komponent med RCT-modellen, i övervägandet av olika val. Till 
skillnad från teorin om rationella val, där alternativen bedöms utifrån 
existerande stabila preferenser, så medför dock Deweys syn på överläggning i 
sig en rekonstruktion av preferenserna. Skolval behöver därför ses som ett steg 
i en transaktionell process, genom vilken vi både påverkar och påverkas av vår 
omgivning: ”We do not act on the basis of preexisting values, preferences, or 
interests; we are always already acting” (Wilson, 2016, s. 154, kursivering i 
original; se även Biesta & Burbules, 2003; Dewey, 1922/1983). Våra 
preferenser, för att använda det begreppet, uppenbaras först genom att vi 
reflekterar över följderna av handlingar (Wilson, 2016). Att se på skolval (och 
i någon mening utövandet av individuell frihet) som en form av handlande 
fördjupar förståelsen för valets komplexitet. 

 
7 Det finns flera studier även i svensk kontext som visar att föräldrar i olika socioekonomiska skikt 
både tenderar att välja skola olika mycket och på olika sätt (se t.ex. Ambrose, 2016; Kallstenius, 2010; 
Skawonius, 2005; Trumberg, 2011) 
8 32 av 64 referenser kom från tankesmedjor, varav de flesta med tydliga politiska agendor, och endast 
två från vetenskapliga tidskrifter (Lubienski & Garn, 2010).  
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Skolvalsfrågan och pluralism 
I denna del presenteras hur skolvalsfrågan belysts i pedagogisk-filosofiska 
texter utifrån värdepremissen pluralism. En underförstådd idé med skolval är 
att det ska finnas något att välja mellan, det vill säga att ens val faktiskt får 
konsekvenser för vilken typ av utbildning som ens barn tar del av. I själva 
konceptet skolval ligger alltså en förväntan på att skolväsendet ska erbjuda 
någon form av pluralism. Ett argument som ibland framförs för skolval är också 
att det i pluralistiska demokratier finns en mångfald av uppfattningar om det 
goda, och att det därför bör vara möjligt för föräldrar att välja skolor som drivs 
delvis i linje med dessa uppfattningar. Skolväsenden som öppnar upp för olika 
typer av inriktningar på skolor, samtidigt som föräldrar ges frihet att välja 
mellan dessa, blottar samtidigt risken för uppdelning av elever, beroende på 
vilka inriktningar som etableras och vilka val som föräldrar gör. Denna aspekt 
av skolval blir särskilt aktuell i liberaldemokratiska samhällen, som 1) är just 
pluralistiska, som 2) vill värna denna pluralism, men som också 3) på grund av 
pluralismen har ett växande behov av att hitta former för samexistens, möten 
och någon form av enhet eller enighet. Den här delen behandlar några 
perspektiv på detta. Först introduceras några tolkningar av och utmaningar med 
pluralism samt vad de innebär för skolan. Därefter behandlas betydelsen av 
pluralism inom och mellan skolor. Delen avslutas med att sammanfatta 
betydelsen av värdepremissen pluralism i förhållande till mer grundläggande 
pedagogiska mål med utbildning.  

Skolan i det pluralistiska samhället 
Precis som för individuell frihet och jämlikhet är innebörden av pluralism 
avhängigt vilken ”world of meaning” som agerar uttolkare (jfr Howe, 2008, s. 
61). Enligt Strike (2003, s. 75) kan pluralism definieras som ”the idea that 
society legitimately contains diverse groups”. Strike ser alltså pluralism både 
som ett faktum – att samhället omfattar olika grupper – och ett försvarbart 
sådant – det är legitimt att det är så. En viktig utgångspunkt för värnandet av 
pluralism som värdepremiss, är att tillskriva olika levnadssätt lika värde och 
därmed erkänna olika kulturers och uttrycks lika rätt att existera. Strike menar 
att det även inom dessa tämligen breda utgångspunkter finns utrymme för olika 
uppfattningar om vad pluralismen ska få för följder, vilka bland annat kommer 
an på vad man uppfattar att skillnader mellan grupper består i. Ett synsätt är 
exempelvis att pluralism helt enkelt innebär förekomsten av olika levnadssätt 
och kulturer. Ett annat, mer avgränsat, ser pluralism främst som kognitiv; det 
vill säga att grupper differentieras genom att deras medlemmar tillskriver sig 
själva olika identiteter och övertygelser (exempelvis religiösa). Strike (2003) 
argumenterar för att pluralism kan tjäna flera lovvärda mål, både individuella 
och samhälleliga, men att målen i sig kan vara motstridiga och leda till 
spänningar. Ett exempel är om talet om pluralism blir alltför nära knutet till 
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frågor om identitet. Försvaret för vissa kulturella identiteter skulle då å ena 
sidan kunna föra med sig viktiga rättigheter för undertryckta sociala grupper, 
men å andra sidan också ge dem ett specifikt medborgarskap. Genom att 
likställa kultur med identitet kan goda intentioner på så vis riskera att leda till 
ett befästande av olikhet.  

I texten ”Multicultural Accomodations in Education” reflekterar den 
amerikanske statsvetaren Rob Reich (2003) kring liknande dilemman som 
Strike. Enligt Reich förenas förespråkare av mångkulturalism ofta i en kritik av 
rättigheter som favoriserar majoritetskulturen och missgynnar andra grupper; 
en kritik som kan leda till ett försvar för gruppers rättigheter till 
utbildningsauktoritet och inflytande på olika sätt:  

 
Among the most important of these multicultural accommodations 
is the right of minorities to exert far greater control over the 
forms, either via the right to separate schools or culturally-centric 
curricula, sometimes at state expense, or via the right to 
exemptions from educational requirements, such as compulsory 
attendance laws (Reich, 2003, s. 300). 

 
Inflytandet gäller alltså inte enbart skolval. Medan Reich argumenterar för att 
pluralism är ett skyddsvärt demokratiskt värde menar han att somliga 
argumentationslinjer inte uppmärksammar eller problematiserar risker som de 
nämnda tillräckligt. Problemet med det är att ”accomodation policies meant to 
promote or preserve cultural groups potentially place the integrity of the group 
above the freedom and equality of the individuals within, especially children” 
(Reich, 2003, s. 301). Det är, enligt Reich (2003), inte praktiskt möjligt och 
ännu mindre filosofiskt önskvärt för den liberala staten att lägga sig i det privata 
för mycket. Staten kan därför inte förhindra föräldrar från att socialisera sina 
barn in i en illiberal övertygelse, men kan – och bör – däremot kräva en 
utbildning av ett visst slag för alla barn. Såtillvida menar Reich att staten bör 
inneha en reglerande auktoritet över den allmänna skolutbildningen.  

Men hur förhåller sig dessa avvägningar till skolval? Ska skolan enbart fostra 
till en tolerans för pluralistiska uttryck i privatlivet, eller ska skolan öppna upp 
för att dessa uttryck ska få ta en större plats i skolan, eller rentav styra den i 
olika skolinriktningar? I en annan text utvecklar Reich (2008, se även Reich, 
2007) dessa frågor utifrån ”the normative significance of pluralism”, som han 
sätter i relation till dels skolval, dels till idealet om en allmän skola [the common 
school ideal]. Här definierar Reich (2008) pluralism som ”the existence of 
ethical and religious diversity in a society” (a.a., s. 23). Enligt Reich kan 
inrättandet av en allmän skola förstås som ett försök att hantera och forma en 
större enhet kring gemensamma ideal i ett samhälle där det existerar flera olika 
ideal. Skolval kan i sin tur ses som en anpassning till denna mångfald. 



   
 

59 

Utgångspunkten för texten är att liberala samhällen måste försvara någon form 
av skolval, för att respektera ”the liberty interests of parents” (a.a., s. 21).  

För att reda ut hur dessa intressen kan kombineras med idealet om en allmän 
skola vänder sig Reich (2008) till två, som han menar, ofullständiga sätt att tolka 
pluralismens normativa innebörd för idealet om en allmän skola – de liberala 
filosoferna John Rawls och William Galston. Reich sammanfattar Rawls idé om 
statens mål som att människor ska enas om grundläggande rättviseprinciper. 
Skolans mål handlar således om barns framtid som medborgare, och att fostra 
dem till ett politiskt deltagande som inbegriper en förståelse för och en 
handlingsriktighet i enlighet med rättviseprinciperna – men inte mer. Skolan ska 
förhålla sig helt neutral till individers identiteter och idéer om det goda (jfr 
Rawls, 1993/2005). Reich (2008) menar dock att denna distinktion är omöjlig 
och icke önskvärd; fostrandet av sådana dygder och dispositioner som 
underbygger politiskt deltagande – autonomi, kritisk deliberation, 
värderingsförmåga – kan omöjligen särskiljas från barns nyttjande av dem i mer 
privata sammanhang. Såtillvida får de konsekvenser för formandet av 
identiteter, oavsett om det är målet eller ej. Galston står för motsatt idé: statens 
främsta uppgift är att till varje pris skydda och skapa så mycket utrymme som 
möjligt för individuella och grupprelaterade skillnader – även inom skolan (jfr 
Galston, 1995). Utifrån Galston blir skolans roll och allmänna uppdrag 
reducerat till att förankra lag, ordning och en tolerans för andras livsval – inte 
att utveckla barns autonomi och kritiska tänkande. Reich menar att Galston går 
för långt i denna riktning, då ”the common school ideal” närmast skulle mista 
sitt existensberättigande i denna utformning.  

En del av Reichs (2008) lösning på problematiken är att markera en skillnad 
mellan ”common schooling” och ”common education”. Reich menar att det 
grundläggande i idealet om en allmän skola är ett institutionellt etos ”that does 
not shut out diversity and that develops citizenship and autonomy” (a.a., s. 35). 
Detta, menar han, är möjligt att uppnå i flera olika skolor – statliga, privata, 
konfessionella och så vidare – så länge staten bistår med vissa riktlinjer. 
Slutsatsen är alltså 1) att skolan varken kan eller ska begränsa pluralismen, utan 
istället forma den i ljuset av allmänna intressen, och 2) att skolval är både 
filosofiskt och praktiskt förenligt med idén om en allmän skolutbildning med 
syfte att skapa viss enhet kring gemensamma ideal.  

Det ska dock noteras att Reich (2008) inte problematiserar betydelsen av 
skolsegregation nämnvärt. Han menar att utvecklandet av autonomi och 
medborgarskap görs möjligt när ”children become aware of the existence of 
other ways of life, and moreover, when they engage intellectually with such 
value diversity” (a.a., s. 35). Medan dessa båda aspekter utan tvekan har 
betydelse, så ställer de inga krav på en specifik lärandemiljö eller ens, i princip, 
andra människor (Reich nämner hemskolning som ett tänkbart alternativ). Det 
centrala tycks vara skyddet mot indoktrinering, snarare än att tillskriva det 
kommunikativa erfarenhetsutbytet en demokratisk potential i sig.  
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Betydelsen av pluralism inom och mellan skolor 
I Gutmanns (1999) konception den demokratiska utbildningsstaten, som 
behandlades i kapitlets inledning och som uttrycker en modell för delad 
auktoritet över utbildning, är det centrala målet att forma en ”democratic virtue” 
hos barn som möjliggör för dem att fungera som demokratiska medborgare. 
Enligt Gutmann finns ingen anledning att anta att detta mål bäst förverkligas 
genom att placera en fullständig auktoritet över barns utbildning och fostran hos 
föräldrar; målet kräver också, menar hon, en form av skolutbildning. Det reser 
frågor om vad som ska karaktärisera de skolor som kan godkännas för detta 
uppdrag, och huruvida fristående alternativ ska tillåtas (privat eller offentligt 
finansierade). Gutmann argumenterar för att ”public schooling” är både ett 
”essential welfare good” och dessutom ”the primary means by which citizens 
can morally educate future citizens” (a.a., s. 70). Hon ger inte privata alternativ 
denna status, men tycks samtidigt något ambivalent i sin hållning till dem.  

Gutmann (1999, s. 68) antyder visserligen att om ett mål med utbildning är 
att utveckla barns demokratiska personlighet, så skulle även frågor om 
elevsammansättning kunna hamna i ett nytt ljus. Det indikerar en uppfattning 
att barn inte bara, som hos Reich (2003, 2008), har rätt att ta del av en 
pluralistisk världsbild, utan att den ”democratic virtue” som skolan ska utveckla 
hos barn bäst tillgodoses i skolor som präglas av pluralistiska lärandemiljöer 
(Gutmann, 1999; se även t.ex. Hansen & James, 2016). Gutmann (1999, s. 116) 
uttrycker denna idé mer explicit när hon argumenterar för att offentligt drivna 
skolor får svårare att fullgöra sina demokratiska syften om föräldrar väljer bort 
dem för privata alternativ, med följden att de privata alternativen därför bör 
förbjudas. Samtidigt drar inte Gutmann detta argument hela vägen, utan övergår 
i en mer konsekvensorienterad diskussion om huruvida privata alternativ gör de 
offentliga skolorna bättre eller sämre. I grunden menar Gutmann att det troligen 
är mindre fruktbart att tvinga barn att gå i allmän skola om den upplevs strida 
mot, eller inte tillgodose, föräldrarnas demokratiskt försvarbara övertygelse, än 
att låta barnen gå i en privatskola som svarar mot vissa krav på undervisning i 
demokratiska värden. Om ett mål med skolsystemet är att barn ska utveckla en 
tolerant attityd till andra, så menar Gutmann att det sannolikt görs bäst i ett 
skolsystem som upplevs som just tolerant (a.a., s. 117f). Därav blir Gutmanns 
slutsats att det är viktigare att göra de offentliga skolorna bättre, så att fler väljer 
att gå i dem, än att förbjuda de privata alternativen.  

Diskussioner som knyter an skolvalsfrågan till samhällets pluralism, och till 
vilka typer av skolor som ska existera i skolväsendet, har förts även i den 
svenska kontexten. I antologin Utbildning som medborgerlig rättighet driver 
Englund (2011b) en pedagogisk-filosofiskt grundad diskussion om skolval, där 
han håller med Gutmann om problematiken med en klassiskt liberal konception 
som skänker föräldrar exklusiv utbildningsauktoritet (staten av familjer). 
Däremot menar han att Gutmanns interventionistiska modell (den demokratiska 
utbildningsstaten) inte förmår lösa problematiken. En modell med flera legitima 
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utbildningsauktoriteter skulle, enligt Englund, fortsatt ge föräldrar ett för stort 
inflytande över barns utbildning, och riskera att äventyra barns rätt till allsidig 
undervisning. Englund (2011b) menar vidare att Gutmann, liksom andra 
politiska filosofer – däribland Seyla Benhabib – underskattar skolans 
demokratiska potential som mötesplats över socioekonomiska gränser. I The 
Claims of Culture argumenterar Benhabib (2002) för att en deliberativ 
demokratimodell9  (som både Englund och Gutmann i stort sympatiserar med) 
måste uppfylla det normativa kravet om självtillskrivning. Det innebär att alla 
barn måste få chans att själva utveckla en identitet istället för att ”födas in i” en 
förutbestämd. Benhabib menar, likt Gutmann (1999), att alternativa skoltyper 
fortsatt kan få verka, så länge de inte förvägrar barn tillgång till (allsidig) 
kunskap och forskning. Englund (2011b) hävdar dock att Benhabib gör ett 
logiskt felslut. Detta då han anser att idén att barn bör lära sig förstå och leva 
med olika kulturer och levnadssätt kräver en interkulturell dialog som är 
svårförenlig med mer kulturellt baserade skolor.  

Englund (2011b) menar själv att ett fullständigt demokratiskt medborgarskap 
ställer tre krav på en pluralistisk utbildning. Det första är att se pluralism som 
öppenhet för olika perspektiv, vilket i skolan måste innebära att kunskaper och 
värden belyses ur flera perspektiv och därigenom görs till mångfacetterade 
frågor. Det andra är att denna typ av samhällsbidragande kunskapsproduktion 
bäst sker inom ramen för ett allmänt utbildningssystem, i vilket skolor drivs 
demokratiskt och genom det även kan ifrågasättas och förändras mer än i ett 
system med en tydligare föräldraauktoritet. Det tredje kravet är att se skolor som 
sociala och kulturella mötesplatser, en form av mötespluralism, som genom det 
bidrar till att stärka det fullständiga demokratiska medborgarskapet. Enligt 
Englund (2011b) är dessa tre krav på en pluralistisk utbildning vagt betonade 
hos politiska filosofer som Gutmann. Sammantaget är Englunds argumentation 
starkt ifrågasättande av vad han beskriver som en alltför tillåtande attityd till 
föräldrars rätt att välja skola, både inom utbildningspolitik och politisk och 
pedagogisk filosofi.  

Den deliberativa demokratimodellen utforskas även av Rosenquist (2011) i 
avhandlingen Pluralism and Unity in Education, i vilken Rosenquist diskuterar 
förhållandet mellan pluralism och enhet i västerländska utbildningssystem. Med 
inspiration från bland andra Rawls och Habermas hävdar Rosenquist att den 
deliberativa demokratimodellen, med en normativ bas i principen om 
ömsesidighet [reciprocity], bäst kan balansera detta förhållande. Denna 
teoretiska position använder sedan Rosenquist för att utforska tre pedagogiska 
frågor: barns rätt att utveckla autonomi, skolval samt medborgarbildning 
[mandatory citizenship education]. Den senare definierar Rosenquist (2011, s. 
81) som ”a process whereby children are given the opportunity to learn – in a 
participatory way – the knowledge, skills and disposition they need in order to 

 
9 För en översiktlig redogörelse för innebörden av deliberativa demokratiansatser, se avhandlingens 
inledningskapitel.  
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participate meaningfully and responsibly in the democratic process, both as 
future adults with full participation rights and in the present”. Vad gäller 
skolvalsfrågan så diskuterar Rosenquist ett antal argument för och emot skolval, 
bland annat idén att det är kompatibelt med pluralism. Rosenquist vänder sig 
till McConnell (2002) för att formulera detta argument, som kan sammanfattas 
som följer: neutralitet i utbildning är omöjligt, då valet av ett visst innehåll alltid 
ger vissa perspektiv ett tolkningsföreträde; därför bör det vara möjligt att välja 
mellan skolor som reflekterar olika perspektiv (även om det i sig inte leder till 
att skolor blir mer neutrala). Rosenquist (2011) menar dock att argumentet är 
problematiskt såtillvida att neutralitetsidén överges för enkelt. Genom att skolor 
introducerar en spännvidd av värden till barn (både religiösa och sekulära), och 
uppmuntrar dem att kritiskt reflektera över dem, så är skolor ”neutral in the 
relevant sense” (a.a., s. 154). Rosenquist finner även flera andra argument för 
skolval – baserade på exempelvis föräldrarätt och kulturella rättigheter (a.a., s. 
147ff) – bristfälliga eller svaga. De argument mot skolval som behandlas 
bedöms däremot av Rosenquist som starkare. Bland dessa kan nämnas risker 
för segregation som både hämmar skolans potential som social mötesplats och 
dess potential att utveckla barns personliga autonomi (då segregation ökar 
risken för frånvaro av oliktänkande i klassrummet). Rosenquist noterar dock att 
dessa argument i hög grad behöver grundas på empiriska data, men konstaterar 
samtidigt att de flesta skolvalssystem tycks stärka argumentens giltighet.  

Medan Rosenquist (2011) och Englund (2011b) i viss mån utgår ifrån samma 
filosofiska tradition intar Hyrén (2015) ett annat perspektiv. Utifrån Foucaults 
arbeten om etik utvecklar han en egen rättviseteori för ett mångkulturellt och 
liberalt samhälle, och prövar denna i relation till skolor med kulturella eller 
religiösa inriktningar (se även Hyrén, 2013). Teorins grundtanke är att frigöra 
subjektet och ”eftersträva att vara upphov till oss själva” – därav namnet 
självskapelseetik (Hyrén, 2015, s. 54). Därför kräver ett rättvist samhälle att 
medborgare har lika möjligheter till aktiv subjektivation, det vill säga till 
självskapelse av subjektet. Staten behöver således erkänna rättigheter som ökar 
möjligheterna till detta, och avslå sådana som motverkar det. Med den 
utgångspunkten konstruerar Hyrén tre principer som stater bör följa för att 
efterleva självskapelseetiken: kunskapsprincipen, som säger att rättigheter som 
ökar individens kunskap om sin kulturella prägling bör affirmeras; 
särartsprincipen, som säger att rättigheter som möjliggör förkroppsligandet av 
ett unikt vara bör erkännas; förbudsprincipen, som säger att rättigheter som 
minskar individens möjligheter till aktiv subjektivation ska underkännas. 
Utifrån kunskapsprincipen hävdar Hyrén (2015) att man bör förespråka och 
uppmuntra förekomsten av så kallat separata skolor (dvs. exempelvis skolor 
med konfessionell inriktning), för att ge individen förutsättningar till fullgod 
kunskap om sin kulturella prägling. Detta ska dock gälla de första stadierna av 
den obligatoriska skolutbildningen (se även De Jong & Snik, 2002, som 
argumenterar för att religiösa skolor är viktiga i början av skolgången, och även 
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bör ges villkorad statlig finansiering). Utan kunskap om vad som format en, har 
man inte möjlighet till aktiv subjektivation, eftersom man inte kritiskt kan pröva 
eller eventuellt överge något man inte känner till. Resonemanget påminner 
delvis om Gutmanns (1999) tanke att man, för att kunna göra meningsfulla val, 
också måste veta något om sig själv och varifrån man kommer.  

Hyrén (2015) nämner att en möjlig väg att gå är att tillåta konfessionella 
inriktningar (ungefär som görs idag), där skolorna är blandade och har möjlighet 
att viga viss undervisningstid åt den egna kulturen. Hyréns argument går dock 
längre, och förespråkar kulturella och/eller religiöst betingade skolor, då de i 
större utsträckning antas kunna göra gruppens värderingar gällande i 
utbildningen och därmed ge individer en mer djuplodande kunskap om kulturen. 
Då syftet med självskapelseetiken är att stärka individers möjligheter att 
förverkliga självskapelse av subjektet får inte skolorna, enligt Hyrén, praktisera 
en isolerande pedagogik, utan måste ”genomsyras av en tolerans, öppenhet och 
nyfikenhet på omvärlden” (a.a., s. 64). När barn getts tillfälle att tillägna sig 
dessa kunskaper om den egna kulturen menar Hyrén, med grund i 
förbudsprincipen, att kulturellt betingade skolor inte längre ska vara tillåtna, då 
tillgången till andra perspektiv är avgörande för självskapelsen. Han menar 
dock att kulturellt och religiöst betingad utbildning bör tillåtas i utbildningens 
sista fas, i meningen olika frivilliga former av vuxenutbildning. Hyrén (2013, 
2015) understryker att argumentationen är strikt rättviseteoretisk, och därmed 
skulle kunna motsäga exempelvis ett bildningsperspektiv. 

Pluralism, autonomi och medborgarskap 
En återkommande fråga i denna del har varit betydelsen (eller inte) av den 
allsidiga, eller pluralistiska, lärandemiljön. Det kan här vara värt att återvända 
till de av Brighouse (2006) framskrivna målen med utbildning i 
liberaldemokratiska samhällen (som presenterades i inledningen). De texter och 
tänkare som behandlats i denna del anknyter på flera sätt till de pedagogiska 
målen att barn ska utveckla autonomi, och fostras till demokratiska medborgare.   

Brighouse (2006) preciserar inget specifikt innehåll för skolan, men 
föreskriver likväl ett antal grundläggande förmågor som det ligger i barns 
generella intressen att utveckla, däribland jämförelser, kritisk reflektion och 
förmågan att fatta goda beslut om sitt liv. För att utveckla dessa förmågor krävs 
att det finns något att jämföra och kritiskt reflektera kring. Följaktligen måste 
barn, i skolutbildning, exponeras för fler livsvägar, värden och perspektiv än de 
som finns representerade i barnens omedelbara närhet. Autonomi är inte något 
man från födseln har, eller inte har, utan ska förstås som något som är möjligt 
att utveckla, genom dessa former av kritiskt reflekterande aktiviteter. Av detta 
följer att fristående skolalternativ, om de ska ha pedagogisk legitimitet, 
åtminstone behöver åläggas med krav gällande såväl ett allsidigt innehåll som 
en kritisk behandling av detsamma (Gutmann, 1999; Hyrén, 2013, 2015; Reich, 
2008). Det ligger dock nära till hands gå ett steg längre, och att tänka sig att 
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dessa förmågor bäst utvecklas i en kontext där värden och perspektiv inte bara 
möts i teorin, utan också efterlevs (jfr Englund, 2011b; Rosenquist, 2011); där 
det pluralistiska inte bara står för undervisningsstoff och metoder, utan även för 
deltagare som representerar perspektiven ifråga och ges jämlika möjligheter att 
uttrycka dem (se även Wahlström, 2014).  

En skola som syftar till att elever ska utveckla autonomi, behöver därmed ha 
som mål att elever med olika erfarenheter ges tillfälle att dela dem. Denna miljö 
är även central för det mer samhällsorienterade och demokratiska målet att barn 
ska införliva en demokratisk personlighet. Enligt Brighouse (2006) omfattar 
denna personlighet en vilja att engagera i det offentliga samtalet i enlighet med 
reciprocitetsnormen, det vill säga i ett prövande samtal utifrån premisser och 
antaganden som kan delas av övriga deltagare. Brighouse för inte själv någon 
mer ingående diskussion om när eller hur den typen av samtal bör tillämpas som 
undervisningsmetod. Idén om det prövande samtalet, som väger olika argument 
och perspektiv, har dock varit en ganska flitigt undersökt idé, bland annat i 
svensk pedagogik, under namnet deliberativa samtal (se t.ex. Englund, 2007).  

En invändning mot reciprocitetsnormen är att den avkräver människor att 
lämna sina djupaste övertygelser utanför samtalet (Brighouse, 2006). Därmed 
exkluderas sådana aspekter som ger mening till människors liv och utgör motiv 
för deras handlingar. Det ska understrykas att det är skillnad på en demokratisk 
design av ett samhälles institutioner och på erfarenhetsutbyte i skolan. Om ett 
av målen med en pluralistisk elevsammansättning är en ökad förståelse för 
andra människors perspektiv, så skulle det rimligen finnas både pedagogiska 
och demokratiska vinster med att tränas i att förstå också följderna av moraliska 
övertygelser, även om de inte delas av alla. Två premisser som skulle kunna 
tjäna som avgränsning för denna typ av samtal i skolan är de som Gutmann 
(1999) föreslår för den demokratiska utbildningsstaten: icke-diskriminering och 
icke-förtryck. Diskriminering och förtryck hämmar skolors demokratiska 
karaktär och leder till systematiskt nedvärderande och utestängande av legitima 
uppfattningar och livsval. Genom att i den pluralistiska lärandemiljön sträva 
efter ett allsidigt stoff, en representation av elever från olika bakgrunder samt 
en kommunikativ ram som inkluderar även moraliska perspektiv som inte 
diskriminerar eller förtrycker, skulle potentialen att utveckla såväl barns 
autonomi som demokratiska personlighet kunna stärkas.  

Skolvalsfrågan och jämlikhet 
I denna tredje och avslutande del behandlas hur skolvalsfrågan knyter an till 
värdepremissen jämlikhet. Enligt Kymlicka (1995) så kan jämlikhet ses som det 
kanske mest grundläggande värdet i politisk filosofi, såtillvida att varje 
rättviseteori måste sträva efter att formulera villkor som behandlar ett samhälles 
medborgare som likar (det kan betyda flera saker men med hjälp av Dworkin 
nämner Kymlicka att staten ska behandla medborgares intressen med samma 
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omsorg, hänsyn och respekt, se även Dworkin, 1978, 1986). Begreppet låter sig 
därför knappast definieras en gång för alla. I teorier som behandlar jämlikhet 
utifrån en liberaldemokratisk ram handlar det dock i regel om en gradvis skala 
av lika möjligheter i livet. I dessa inkluderas då olika rättigheter och i varierande 
grad samhälleliga kompensationer för att utjämna människors livschanser. Med 
tanke på skolutbildningens betydelse för människors livschanser har begreppet 
jämlikhet kommit att relateras till flera pedagogiska frågor. Här avgränsas dock 
diskussionen till att gälla skolvalsfrågan, och, likt de andra delarna i kapitlet, 
fokusera på pedagogisk-filosofiska texter. Den filosof som är mest refererad i 
det pedagogisk-filosofiska samtalet om skolval och jämlikhet är Harry 
Brighouse (t.ex. Brighouse, 2000, 2008, 2010; Brighouse & Swift, 2008), och 
då kanske framförallt genom boken School Choice and Social Justice 
(Brighouse, 2000). Denna del kommer därför att ta sin utgångspunkt i denna 
bok, och i de efterföljande diskussioner den gett upphov till. I ett första avsnitt 
behandlas Brighouse syn på begreppet utbildningsjämlikhet [educational 
equality]10. Senare belyses även ett antal inlägg av Brighouse kritiker. 

Om principen utbildningsjämlikhet 
Även om begreppet utbildningsjämlikhet är svårt att precisera rymmer det en 
intuitiv idé om god utbildning för alla barn. Brighouse (2000, s. 112ff) menar 
att begreppet härrör ur ett antal punkter: 1) att barn inte ska ha bättre tillgång 
till utbildning på grund av sina föräldrar, 2) att barn inte ska få bättre utbildning 
för att de uppfattas vara mer intellektuellt kapabla än andra samt 3) att kvaliteten 
på barns utbildning inte ska reflektera föräldrars förmåga att välja skolor. Ett 
möjligen frestande sätt att definiera ett jämlikhetsbegrepp för utbildning vore, 
enligt Brighouse, att slå samman dessa punkter och säga att barn bör ha rätt att 
få lika resurser spenderade på lika bra utbildning oberoende av deras bakgrund 
och förmågor. Brighouse menar dock att denna slutsats är otillfredsställande, då 
barn har olika förutsättningar. Om ett barn exempelvis har en 
funktionsnedsättning så medför det legitima anspråk på mer eller andra resurser. 
Begreppet kräver följaktligen en mer nyanserad behandling än så.  

Den generella jämlikhetsidén och argumenten för utbildningsjämlikhet 
Brighouse (2000) menar att utbildningsjämlikhet är baserad på en generell 
jämlikhetsidé, inte helt olik den Kymlicka (1995) anger, nämligen att sociala 
och politiska institutioner ska utformas ”to realize equal respect for the value of 
all individual persons” (Brighouse, 2000, s. 116). Argumentet för att etablera 
utbildningsjämlikhet som en vägledande policyprincip utgår, enligt Brighouse, 

 
10 Begreppet ”educational equality” är vanligt förekommande i engelsk litteratur och omfattar olika 
uppfattningar om vad jämlikhet som värde betyder i relation till utbildningsfrågor. Det är alltså en form 
av tillämpad avgränsning av det vidare begreppet jämlikhet. På svenska finns ingen vedertagen 
översättning. För att få till stånd en konsekvent språkdräkt kommer därför ”utbildningsjämlikhet” 
fortsättningsvis att användas för att särskilja pedagogiska konsekvenser av en viss konception av 
jämlikhet från det mer allmänna jämlikhetsbegreppet.  
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ifrån två aspekter. Dessa baseras på de båda nyttigheter [goods/benefits] som 
utbildning ger. Den första typen är de instrumentella [instrumental], som är de 
konkurrensfördelar som utbildning ger för deltagande i samhällsekonomi och 
arbetsliv. Den andra är de inneboende [intrinsic], som syftar på de icke-
konkurrensorienterade möjligheter som utbildning ger till bildning och 
meningsfulla erfarenheter. Principen om utbildningsjämlikhet handlar därför 
inte bara om de ”educational opportunities” som tillgängliggörs för barn, utan 
de ”benefits that education provide opportunities for” (a.a., s. 117).  

Det första argumentet för principen om utbildningsjämlikhet kallas av 
Brighouse (2000) för det grundläggande, och utgår ifrån de instrumentella 
konkurrensfördelarna som följer av utbildning. Argumentet kan sammanfattas 
som följer: I de fall sociala institutioner sanktionerar ojämlika belöningar måste 
dessa belöningar vara ordnade så att de individer som gynnas förtjänar det, det 
vill säga att de personligen kan ses som ansvariga för sin egen framgång (se 
även Colburn, 2012, om lika omtanke ur ett policyperspektiv). Så är inte fallet 
om ens framgång på arbetsmarknaden är avhängig familjebakgrund eller 
familjers val (exempelvis val av skola). Eftersom utbildning påverkar 
arbetsmarknadens utgång, och därmed individers relativa framgång i 
konkurrens om exempelvis högre löner, så kan inte ett barn som erhåller 
fördelaktiga utbildningsinsatser på grund av familjebakgrund eller familjers val 
ses som ansvarig för framtida framgångar på arbetsmarknaden. För att ojämlika 
inkomster ska kunna betraktas som förtjänade får alltså inte 
utbildningsojämlikhet vara ett resultat av familjebakgrund eller familjers val. 
Följaktligen är utbildningsojämlikhet oacceptabelt (Brighouse, 2000, s. 117f) 

Detta argument kretsar alltså kring ekonomiska aspekter av utbildning och 
utgår ifrån att arbetsmarknaden inte kommer att belöna individer i samma 
utsträckning. Vad argumentet gör är att konstruera en premiss som garanterar 
att individer får lika möjligheter till utbildning, vilket rättfärdigar ojämlika utfall 
av arbetsmarknaden: 

 
It offers, instead, a condition which needs to be met in order for 
us to be able to claim that material inequalities are distributed on 
the basis of desert (Brighouse, 2000, s. 120).  

 
Det andra argumentet för principen om utbildningsjämlikhet kallas av 
Brighouse för det sekundära, och berör tillfällen till meningsfulla och 
utvecklande erfarenheter av livet i stort. Även detta argument går tillbaka till 
den generella jämlikhetsidén att sociala institutioner ska manifestera och 
förverkliga alla medborgares lika värde, och behandla dem med samma omsorg 
och respekt. Skulle mer och fler resurser läggas på någras utbildning, skulle det 
tillföra deras liv större värde, och därmed skulle inte alla behandlas med samma 
omsorg och respekt (Brighouse, 2000, s. 121).  
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I relation till Brighouse (2006) uppfattning att skolan ska främja barns 
förmåga att leva ett rikt liv (som presenterades i kapitel ett), så berör båda 
aspekterna av utbildningsjämlikhet skolans mål att skapa förutsättningar för 
meningsfulla erfarenheter av arbetsliv. De instrumentella nyttigheterna är 
onekligen avgörande för ens konkurrensfördelar på arbetsmarknaden, och för 
tillgången till arbetstillfällen som kan ge materiell vinning. Argumentet för 
utbildningsjämlikhet förutsätter att arbetsmarknaden är strukturerad enligt vissa 
meningssystem gällande status samt en kapitalistisk logik. Dessa premisser 
medför att ekonomiska vinster av arbetsinsatser inte blir desamma för alla 
(Brighouse, 2000). Här kan dock tilläggas att arbetsmarknaden även har 
potential att skänka människor sådana erfarenheter som kan vara värdefulla i 
sig, genom relationer, en känsla av självrespekt och i själva utförandet av 
meningsfulla arbetsuppgifter (Brighouse, 2006). Trots att de inneboende 
nyttigheterna med utbildning ges en ”sekundär” plats i argumentationen för 
utbildningsjämlikhet som policyprincip, så skulle de alltså, i jämförelse med de 
instrumentella, kunna sägas ha en vidare räckvidd i och för en människas liv – 
de omfattar både arbetsmarknaden och livet i övrigt.  

Vad är utbildningsjämlikhet ett argument för? 
När Brighouse (2000) mer specifikt diskuterar vad som följer av principen om 
utbildningsjämlikhet avfärdar han med bestämdhet både idéer om lika resurser 
(då exempelvis en funktionsnedsättning berättigar till mer resurser) och lika 
utfall (då det säger mycket lite om hur barn förvaltat sin utbildning). En bättre 
men inte perfekt lösning vore, enligt Brighouse, att bygga vidare på John Rawls 
villkor om skälig jämlikhet i möjligheter, vilket förenklat innebär att barn med 
samma naturliga förmåga och motivation att lära ska ha samma förutsättningar 
att uppnå framgång oavsett deras sociala position (a.a., s. 128; se även Rawls 
2001/2005). Brighouse (2000) menar att Rawls villkor är intuitivt tilltalande. 
Det skulle dock kunna användas för att legitimera att spendera mer resurser på 
särskilt talangfulla barn; ett resultat som inte är kompatibelt med den generella 
jämlikhetsidé som underbygger principen om utbildningsjämlikhet. Drivs tesen 
att barn inte kan hållas ansvariga för föräldrars val, bör de rimligen inte heller 
ses som ”ansvariga” för att ha begåvats med vissa naturliga talanger.  

Brighouse (2000) diskuterar flera perspektiv som potentiella lösningar, 
däribland Gutmanns ”democratic threshold principle” som säger att 
utbildningsojämlikhet kan vara rättfärdigad så länge den inte berövar barn 
kapaciteten att delta effektivt i demokratiska processer (jfr Gutmann, 1999, s. 
136f). Även om Brighouse (2000) tilltalas av idén om en tröskel som omöjliggör 
allt för stora skillnader, så menar han att den i sig öppnar nya problem gällande 
hur demokratiskt deltagande ska definieras. Sammantaget landar aldrig 
Brighouse i en lösning gällande vad principen om utbildningsjämlikhet specifikt 
kräver. Han anser trots det att själva argumentet för principen är tillräckligt 
starkt, och formulerar utifrån den slutsatsen två villkor som han menar delvis 
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konstituerar principens ideal, oberoende av vad mer det inkluderar. För det 
första ska barn från olika sociala klasser men med samma talanger erhålla 
ungefär samma ”educational resources” i skolan, dessutom med ett 
kompensatoriskt inslag om barn förväntas ha tillgång till olika mängd av dessa 
resurser i hemmen. För det andra ska skolan vara mer frikostig med resurser till 
barn med funktionsnedsättningar (Brighouse, 2000, s. 138).   

Skolval för utbildningsjämlikhet 
Enligt Brighouse kan skolval vara kompatibelt med principen om 
utbildningsjämlikhet, och till och med göra utbildningen mer jämlik. Dessa 
tankar utvecklar han i School Choice and Social Justice (Brighouse, 2000), men 
även i andra texter, som i ”Educational Equality and Varieties of School 
Choice” (Brighouse, 2008). Brighouse behandlar i denna senare text både själva 
idén om skolval, men också just ”what contribution it might make to equality 
of education”, där “equality of education” definieras som ”equally good 
provision for each individual child” (Brighouse, 2008, s. 41). Likt i School 
Choice and Social Justice argumenterar Brighouse (2008) även här för att social 
bakgrund inte ska spela roll för barns framgång i skolan. Här erkänns också att 
skolvalsystem uppenbart innebär vissa risker, även i förhållande till detta 
anspråk, på grund av föräldrars varierande kapacitet att välja. Ett viktigt 
argument för Brighouse är dock att det alltid existerar en form av skolval, 
implicit eller explicit, då socioekonomiskt gynnade föräldrar har större 
möjligheter att bosätta sig i områden med populära skolor.  

Skolvalsfrågan handlar alltså inte, enligt Brighouse (2000, 2008), bara om 
huruvida man ska tillåta eller förbjuda skolval i form av önskemål om 
skolplaceringar, utan i vilken utsträckning man erkänner att det alltid föreligger 
en valmöjlighet för somliga. Vore det då inte bättre att ge alla denna möjlighet? 
Jo, menar Brighouse, förutsatt att det görs i jämlikhetssyfte. För att göra det 
behöver dock reformer ha rätt utgångspunkt, och rätt i detta sammanhang är att 
de är ”jämlikhetsorienterade” [equality-led] och inte enbart ”valorienterade” 
[choice-led] (Brighouse, 2008; Howe, 2008). Medan valorienterade reformer 
enbart söker en utvidgning av valfrihet, baserat på principiella argument om val 
och frihet i sig, så syftar jämlikhetsorienterade reformer till att öka jämlikheten 
i skolan. Här kan erinras om bakgrunden till principen om utbildningsjämlikhet, 
det vill säga att en större tillgång av de instrumentella eller inneboende 
nyttigheter som utbildning möjliggör inte får reflektera skillnader i 
familjebakgrund eller föräldrars skolval (Brighouse, 2000).  

Brighouse (2008) diskuterar ett antal olika komponenter och utformningar av 
skolvalssystem. Han argumenterar sammantaget för en empiriskt prövande linje 
som säger att skolvalssystem behöver utvärderas på basis av huvudmännens 
makt att sortera elever, vilken roll som boende och geografi spelar för faktiska 
valmöjligheter samt hur riktad och viktad som finansieringen är. Denna 
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empiriskt prövande linje gällande skolvalsreformer kommer att diskuteras och 
problematiseras senare i nästföljande avsnitt.  

Skolval och utbildningsjämlikhet – en kritisk diskussion 
Nu har Brighouse perspektiv blivit presenterat, om än inte i sin helhet, så 
åtminstone dess följder för skolvalsfrågan. Som andra inflytelserika perspektiv 
så står det knappast oemotsagt. I detta avsnitt behandlas några invändningar mot 
Brighouse argumentation.  

Marknaden öppnar för ojämlikhet 
Tidskriften Studies in Philosophy and Education publicerade 2001 ett antal 
inlägg som skrevs med anledning av Brighouse bok School Choice and Social 
Justice. I en av texterna hävdar Feinberg (2001) att Brighouse (2000) 
argumentation brister i förhållande till vem eller vad som ska bedöma elevers 
behov och potential. Feinberg (2001) menar nämligen att utbildningsjämlikhet 
är ”truly operational” endast när bedömningen av barns behov är korrekt; endast 
då kan behoven matchas med olika krav för att barnet ska kunna förverkliga sin 
potential. Om ett barn exempelvis är mycket musikaliskt, men ingen noterar 
detta, så misslyckas skolan med att erbjuda barnet möjligheter att utveckla sin 
potential på detta område (a.a., s. 403). Ytterst har detta med jämlikhet att göra, 
eftersom det inte går att skapa en jämlik skola utan att veta barns behov. En 
viktig fråga är därför vem eller vad som kan göra anspråk på att legitimt avgöra 
barns behov och utifrån dem skapa rätt utbildningsmöjligheter. Feinberg 
diskuterar olika modeller för detta, av vilka här ska nämnas två: 
marknadsmodellen och medborgarmodellen. 

I idealbilden av marknadsmodellen så vet konsumenter själva sina behov och 
preferenser, som sedan producenter möter utifrån olika prisbild och kvalitet. 
Feinberg menar att om marknaden tillåts dominera ett fält som utbildning 
riskerar flera gråzoner att uppstå som är till nackdel för elever.  Enligt Brighouse 
(2000) ska måttet på jämlika utbildningsresurser baseras på vad som krävs för 
att realisera barnets utbildningsmöjligheter. Det innebär exempelvis att om ett 
barn har en diagnostiserad funktionsnedsättning har det rätt till extra resurser. 
Men, frågar Feinberg (2001), vem beslutar om de barn som uppfattas som 
stökiga? Om det är möjligt att göra vinst på skolverksamhet menar Feinberg att 
det kan uppstå krav på att diagnostisera elever som inte behöver det. Det innebär 
följaktligen ett illegitimt sätt att definiera behov, vilket inte bidrar till jämlikhet. 
Marknadslogiken medför även svårigheter för den modell som Feinberg själv 
förespråkar: medborgarmodellen. Denna modell betonar de mänskliga 
förmågorna att se sig själv i andra, och att kalibrera individuella intressen i 
relation till andras behov. I denna modell äger ingen instans eller person 
enhällig kontroll över beslutsprocessen kring behov, vilket gör just dessa 
mellanmänskliga förmågor så viktiga. För att barn ska kunna fostras till 
medborgare med denna uppsättning förmågor menar Feinberg (a.a., s. 406) att 
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olika religioner, klasser och etniciteter behöver representeras inom alla skolor. 
Ett marknadiserat skolsystem är problematiskt, då det enligt Feinberg tenderar 
att nischa utbildningar för att sticka ut i konkurrensen. Detta, menar Feinberg, 
riskerar att ”intensify racial, class, ethnic and ability isolation among others and 
inhibit opportunities for learning to discourse about need across these divides” 
(a.a., s. 406). Feinberg är således skeptisk till kompatibiliteten mellan skolval 
och marknadsmodellen, även om han menar att riskerna med nischade 
utbildningar även gäller för allmänna, icke-privatiserade, skolsystem. 

Feinberg (2001) argumenterar även, likt exempelvis Englund (2011b) och 
Rosenquist (2011), för att barns möjligheter att utveckla autonomi hotas av om 
skolan delar upp elever. Här ska inte detta argument återupprepas, men väl 
Feinbergs (2001) kritik av hur Brighouse ser på begreppet autonomi som sådant 
(se även Foster, 2002). Brighouse (2000) argumenterar för att ett liberalt 
samhälle inte kan tvinga barn att vara autonoma och därmed ta ställning för ett 
rätt sätt att leva, men att samhället däremot har en skyldighet att utveckla barns 
förmågor så att de kan vara det, eftersom Brighouse ser autonomi som ett 
centralt verktyg för att avgöra vad som är ett gott liv (jfr Brighouse, 2006). 
Feinberg (2001, s. 407) menar dock att den argumentationen inte går ihop, då 
skolan, när den lär barn att bli reflektiva väljare, också lär dem ”a substantive 
conception of the good”: 

 
In learning how to be autonomous children learn that a life 
selected through reflection and reason is a preferred life 
(Feinberg, 2001, s. 407). 

 
Värderandet av autonomi ses alltså av Feinberg inte som felaktigt, utan 
ofrånkomligt. Det är inte heller så att utvecklingen av barns autonomi per 
definition driver dem bort från det liv som deras föräldrar valt. Tvärtom menar 
Feinberg att autonomi adderar en kvalitet till ens val; även om man väljer att 
omfamna ens kulturella prägling och tradition, så är det ett ”rationally-chosen-
traditional-life” (Feinberg, 2001, s. 407). Feinberg understryker även vikten av 
att inte se den individuella autonomin som en garant för den kollektiva, även 
om det kritiskt reflektiva övervägandet är en gemensam nämnare. Det centrala 
med kollektiv autonomi är att den inte bara går ut på att föra fram sina egna 
uppfattningar, utan att också rekonstruera dem i mötet med andras. 

Om skolvalsfrågans jämlikhetsdimension inte gäller enbart föräldrars 
valmöjligheter, utan främst barns tillgång till utbildning (detta menar även 
Brighouse, 2008), så blir möjligheterna att förverkliga pedagogiska mål så som 
autonomi även en fråga om jämlikhet. Annorlunda uttryckt: om den generella 
jämlikhetsidén är att sociala institutioner ska organiseras på ett sätt som 
reflekterar alla människors lika värde, och behandlar dem med samma omsorg 
och respekt (jfr Brighouse, 2000; Kymlicka, 1995), så kan inte skolväsendet 
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riskera att vissa barn inte ges chans att utveckla autonomi, då det försämrar 
deras möjligheter att leva ett gott liv (jfr Englund, 2011b).  

När motsägs det principiella av vad som faktiskt sker? 
Avslutningsvis ska även något sägas om en aspekt av Brighouse argumentation 
som kan sägas utgöra en spänning för pedagogisk filosofi mer generellt – 
relationen mellan det mer principiella och dess relevans och bärkraft i relation 
till det praktiska och empiriska. Som Giesinger (2009) konstaterar så är det 
självklart att pedagogisk filosofi ägnar sig åt att pröva, lyfta fram och 
argumentera för sådana principer och ideal som kan eller bör vägleda 
utformningen av utbildningen i ett samhälle. Dessa ideal kan i sin tur ha 
betydelse för att utvärdera praktiken, då det behöver finnas en idé om vad som 
är rättvist för att kunna avgöra när något är orättvist. Men när ska praktiken, de 
empiriska resultaten, kunna användas för att motsäga principiella argument?  

I School Choice and Social Justice resonerar Brighouse (2000) kring vad han 
beskriver som vanliga, men felaktiga, invändningar mot skolval. En sådan 
menar han är att skolval skulle utgöra ett hot mot det allmänna goda (jfr 
Englund, 1996b). Denna invändning bygger, enligt Brighouse (2000, s. 59), på 
antagandet att utbildning, för att gynna det allmänna goda, måste vara ”a matter 
of the public rather than the private domain” – en premiss som då antas 
undermineras av skolval (jfr Feinberg, 2001). Brighouse (2000) menar dock att 
det antagandet får problem i ett pluralistiskt samhälle där det kan finnas flera 
uppfattningar om detta allmänna goda. De primära principerna bör i stället vara 
att barn ska ha verkliga möjligheter att utveckla autonomi, och att utbildningen 
ska vara jämlik. Dessa principer medför emellertid enligt Brighouse ingen given 
metod eller styrningsform, utan ser det som en empirisk fråga. Samtidigt finns 
de som förordar just en demokratisk styrning av skolan (jfr Englund, 2011b; 
Feinberg, 2001; Gutmann, 1999). Enligt Brighouse (2000) skulle en sådan 
styrning kunna vara den bästa, men han menar att det vore oansvarigt att hävda 
det baserat på att den skulle ha ett egenvärde, utan att pröva andra alternativ.  

Här föreligger en viss diskrepans mellan Brighouse och hans kritiker. I ljuset 
av Brighouse perspektiv diskuterar Foster (2002) ett antal studier om skolval, 
och drar slutsatsen att Brighouse främst tycks försvara skolval för vad det skulle 
kunna vara, snarare än vad det är, vilket Foster menar är en reform som främst 
bidragit till att öka orättvisor i skolsystemet. Giesinger (2009) för ett liknande 
resonemang gällande Brighouse relation till det empiriska, och menar att 
Brighouse dels viftar bort kritiken för lättvindigt, dels till viss del själv är 
inkonsekvent genom att föreslå vilka konkreta utformningar av skolval som 
skulle kunna bidra till större jämlikhet (jfr Brighouse, 2008). Det är inte givet, 
menar Giesinger (2009), att förbättrade möjligheter att välja skola 
nödvändigtvis leder till en mer jämlik skola. Det kan jämna ut förutsättningarna 
att välja, men kan samtidigt riskera att göra föräldrarnas val mer utslagsgivande, 
och därmed gå emot de principiella argument som Brighouse (2000) driver. I 
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texten ”Evidence, the Conservative Paradigm, and School Choice” följer även 
Howe (2008) denna linje. Enligt Howe är det felaktigt att hävda skolvalssystems 
positiva effekter genom att hänvisa till hur det bidrar till de familjer som gör 
aktiva val. Ser man till hur skolval påverkar elevsammansättning och 
utbildningsmöjligheter som helhet menar Howe, med stöd i olika studier som 
kartlagt segregation i kontexter där skolval införts, att segregationen 
övervägande tenderar att öka när skolval tillåts. Howes slutsats är därför att 
Brighouse idé om utbildningsjämlikhet är svårförenlig med alltför utbyggda 
skolvalssystem, och att det viktigaste är att prioritera jämlikhetsorienterade 
reformer framför reformer som endast ska gynna valfrihet.  

Diskussionen mellan Brighouse och hans kritiker rör delvis frågan om 
huruvida föräldrar ska tillerkännas legitimitet som utbildningsauktoritet över 
barns utbildning, och vad det i så fall ska innebära (jfr Gutmann, 1999). Varken 
Feinberg (2001) eller Howe (2008) underkänner alla former av anspråk på 
föräldraauktoritet i utbildningsfrågor. Det vore exempelvis möjligt att anse att 
föräldrar har ett i högsta grad legitimt intresse i sina barns utbildning och inte 
minst uppfostran, utan att fördenskull ge dem rätt att fritt välja vilken skola 
barnen ska gå i eller vilka idéer som ska prägla skolan (det kan finnas andra sätt 
att utöva detta legitima intresse). Howe (2008) tycks dock förutsätta att ett 
erkännande av föräldrars utbildningsauktoritet, genom skolval, garanterar en 
påverkan på barns utbildningskvalitet, medan Brighouse (2000, 2008) söker 
finna en mellanväg. Det föreligger dock något av ett moment 22 vad gäller 
synen på och värdet av empiriska studier.11 Förenklat består det i att Brighouse 
hävdar att vi inte kan belägga att skolval är orättvist om vi inte kan visa det i ett 
utbildningssystem som designats med utbildningsjämlikhet som vägledande 
princip, medan hans kritiker hävdar att vi inte kan åstadkomma jämlika 
utbildningssystem så länge de bygger på skolval. 

Sammanfattning 
Kapitlet har haft för avsikt att bidra till en större konceptuell förståelse för 
skolvalsfrågans värdepremisser individuell frihet, pluralism och jämlikhet. 
Tonvikten har legat på pedagogisk-filosofiska texter då dessa har antagits bäst 
kunna bidra till denna konceptuella förståelse. Texterna är resonerande och 
perspektivprövande till sin karaktär, och erbjuder inget enhetligt svar på vad 
forskningen kommit fram till. Några iakttagelser ska dock lyftas fram.  

I de texter som behandlats i kapitlet så framträder tre perspektiv till och från 
som referenspunkter för skolvalsfrågan: samhällsperspektivet, 
föräldraperspektivet och barnperspektivet. Vilken uttolkning som 

 
11 Här ska sägas att de studier av skolsegregation som Brighouse och hans kritiker hänvisar till i 
huvudsak är amerikanska, men att skolval tenderar att segregera även i andra länder, som i Sverige, 
vilket belystes i avhandlingens inledningskapitel.  
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värdepremisserna får beror på vems perspektiv som intas; vems inflytande och 
intressen som tillmäts störst betydelse och auktoritet. Att detta är en fråga för 
diskussion beror på att det finns rimliga argument för att beakta samhällets, 
föräldrars och barns intressen i utbildningsfrågor. Frågan rör snarare hur de ska 
balanseras. Föräldraperspektivet framställs återkommande som det mest 
kontroversiella ur ett pedagogiskt perspektiv. Det betonar skyddet från en alltför 
stark statlig auktoritet, att föräldrar är bäst lämpade att se till sina barns 
intressen, och att det därför bör finnas långtgående rätt att välja olika typer av 
skolor, som fungerar efter egna idéer och uppfattningar om det goda (Reich, 
2003, 2008). Här är alltså föräldrars frihet och jämlika förutsättningar att välja 
i fokus. Såtillvida skulle skolval kunna ses som en jämlikhetsorienterad reform, 
i syfte att visa alla medborgare samma omsorg och respekt (Brighouse, 2000; 
Kymlicka, 1995). Kritiken av detta perspektiv är att om det ensamt tillåts styra 
skolan, genom en skolmarknad, så ökar riskerna för att familjebakgrund blir 
styrande och för att elever delas upp mellan skolor – dels för att föräldrar har 
olika möjligheter att välja skola (Foster, 2002; Howe, 2008), dels för att 
skolmarknader inte fungerar enligt klassiska antaganden om marknader och 
rationella val (Bell, 2008; Colburn, 2012; Lubienski & Garn, 2010). En sådan 
utveckling behöver därför begränsas för att inte eskalera ojämlikhet i barns 
framtidsutsikter att exempelvis skaffa sig konkurrensfördelar på 
arbetsmarknaden (Brighouse, 2000), men också för att andra dimensioner är 
relevanta att beakta (Feinberg, 2001, 2008; Lubienski, 2008).  

Utifrån samhällsperspektivet är det i en pluralistisk demokrati centralt att 
barn från olika bakgrunder möts i skolan för att kunna etablera viss enhet kring 
gemensamma ideal, för att odla en demokratisk personlighet och för att kunna 
öva sig i kritisk reflektion och deliberation mer än i bara tanken (Englund, 
2011b; Feinberg, 2001; Gutmann, 1999, Rosenquist, 2011). Det finns alltså en 
pedagogisk och social poäng med en pluralistisk lärandemiljö. Ur ett 
barnperspektiv anses denna miljö av många vara en förutsättning för barns 
utveckling av autonomi (se t.ex. Englund, 2011b) – men inte av alla (jfr Hyrén, 
2013, 2015). Det förekommer även olika uppfattningar om hur långtgående det 
pedagogiska målet om autonomi bör vara (jfr Brighouse, 2000; Gutmann, 
1999). Barnperspektivet är det prioriterade även i Brighouse (2006) syn på 
skolans pedagogiska uppdrag i liberaldemokratiska samhällen, i vilken han 
argumenterar för att skolan ska slå vakt om barns intressen och förmåga att leva 
ett rikt liv. Barns förmåga att leva ett rikt liv är dock inte isolerad, utan omfattar 
dels att fungera som en aktiv och engagerad demokratisk samhällsmedborgare, 
dels möjligheter till meningsfulla relationer som till familj och föräldrar. 

Att skilja samhälls-, föräldra- och barnperspektivet åt i en diskussion som 
denna innebär alltså inte att de inte skulle ha med varandra att göra. Tvärtom är 
det rimligt att anta att de i flera pedagogiska frågor skulle kunna vara förenliga, 
eller till och med delade. Däremot markerar åtskillnaden en distinktion gällande 
vems perspektiv och intressen som främst bör beaktas. För avhandlingens 
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räkning ses främst barnets, men även samhällets perspektiv som prioriterade 
över föräldrars, i förhållande till skolvalsfrågan. Vad det innebär är att skolval 
– som uttryck för föräldraanspråk på utbildningsauktoritet – inte får kullkasta 
vare sig 1) barns möjligheter att utveckla autonomi och att tillägna sig andra 
meningsfulla kunskaper och erfarenheter för att delta i arbete och samhällsliv, 
eller 2) skolans demokratiska uppdrag och potential som kommunikativ arena.  
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4. SKOLVALSFRÅGANS 
BETONINGSFÖRSKJUTNINGAR 

Detta kapitel visar på hur skolvalsfrågans värdepremisser individuell frihet, 
jämlikhet och pluralism kommer till uttryck i utbildningspolitiska texter om 
skolval under tidsperioden 1975-2020. För att tala med Dewey (1933/1986, s. 
84) kan kapitlet sägas studera ”the values at stakes”, i en historiskt och 
geografiskt avgränsad kontext. Kapitlet rör sig på vad Lundgren (1989) kallar 
för en samhällelig nivå, i vilken värderingar, kunskaper och erfarenheter 
organiseras för att svara mot de behov och mål som utbildning förväntas 
uppfylla.12 Ett grundantagande är att dessa inte är givna på förhand, utan kan 
vara både omtvistade och motstridiga (jfr Apple, 2004; Englund, 2005). 
Ambitionen med att studera hur värdepremisserna kommer till uttryck under en 
längre tidsperiod är att också kunna påvisa förändringar. I detta kapitel görs det 
genom att studera de diskursiva betoningsförskjutningar som sker under 
nämnda tidsperiod, utifrån hur värdepremisserna och de betydelser de tillskrivs 
kan förstås i relation till en individualistisk respektive en kollektivistisk 
utbildningsdiskurs.  

Att studera diskursiva uttryck handlar om att fästa blicken vid hur något 
omtalas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är med språket vi beskriver 
vår omvärld, formulerar vad vi upplever som problematiskt och argumenterar 
för vad vi håller för eftersträvansvärt. Språk är dock inte individuellt utan 
relationellt. Genom att ta del av, och tolka, andras utsagor förändras sättet att 
uppfatta världen. Genom språket förhandlas det således fram tids- och 
kontextspecifika förståelser av olika frågor och fenomen, däribland skolan. Man 
skulle alltså kunna tala om en diskursiv kunskapsbildning som avgränsar och 
legitimerar skolans syfte och organisering (jfr Englund, 2011c). Utifrån Dewey 

 
12 Den samhälleliga nivån kan kontrasteras mot en programmatisk nivå som uttrycker den mer konkreta 
styrningen och utformningen av läroplanen samt den klassrumsnära nivån, som handlar om läroplanens 
transformering till lärande och socialisation genom undervisning (Lundgren, 1989; se även Deng & 
Luke, 2008).  
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Indivi-.........
dualistisk..........
utbildnings-..........
diskurs..........

........Kollektiv-
........istisk

..........utbildnings-
........diskurs

kan denna kunskapsbildning mer precist beskrivas som intersubjektivt 
konstruerad genom människors handlingar (här: språkhandlingar) i en social 
miljö (Biesta & Burbules, 2003; Dewey, 1922/1983; Dewey & Bentley, 
1949/1989). Av antagandet att diskurser är konstruerade följer också att de är 
föränderliga, vilket gör att diskursanalyser lämpar sig väl för att visa på hur en 
fråga utvecklats över tid.  

Diskursanalyser kan utföras på flera sätt och på olika nivåer (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). En viktig distinktion rör huruvida diskurser 
”upptäcks” i ett material, eller om de konstrueras på förhand. I detta kapitel görs 
det senare, vilket innebär att diskurserna ses som analysredskap, inte som 
resultat. De utbildningspolitiska texter som studeras förstås utifrån två 
övergripande diskurser om utbildning: en individualistisk och en kollektivistisk. 
Diskurserna ses som gränssättande för vilka behov som skolutbildning ska fylla, 
vems intressen den ska tjäna samt vem som bär ansvaret att tillgodose att dessa 
förverkligas. I den individualistiska utbildningsdiskursen ska skolutbildning 
främst tillgodose individers behov och intressen. I denna diskurs läggs också ett 
betydande ansvar på individer att sträva mot och ta ansvar för att uppfylla dessa 
behov och intressen (t.ex. genom att välja skola). I den kollektivistiska 
utbildningsdiskursen betonas på motsvarande sätt samhällets och det 
gemensammas ansvar för skolutbildning, liksom att skolan främst ska tillgodose 
samhälleliga behov och gemensamma intressen. Diskurserna kan sägas ha 
begreppsliga motsvarigheter i ”private good” och ”public good”, som syftar på 
vems ”bästa” eller ”goda” som utbildningen ska tjäna (Englund, 1996b; se även 
Dahlstedt, 2007). Kapitlets analysram sammanfattas i följande figur:  
 
 
 
 
 
      Individuell 
          frihet  
       Pluralism 
       Jämlikhet    
      
 
 
 

Figur 2. Analysram för skolvalsfrågans betoningsförskjutningar. 

Dewey (1922/1983, 1933/1986) vänder sig emot ett uppdelande av världen i 
dualismer, och det ska därför påpekas att de båda utbildningsdiskurserna ska ses 
som åtskilda i egenskap av analytiska begrepp. På samma sätt som handling och 
kunskap enligt Dewey hänger samman, så ska inte individ respektive kollektiv 
eller samhälle förstås som väsensskilda entiteter. Samhället görs av individer, 
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och påverkar individer. En individualistisk utbildningsdiskurs, i vilken 
individens mål och intressen står i centrum, är fortfarande en intersubjektiv 
konstruktion. De två diskurserna antas heller inte vara antingen närvarande eller 
frånvarande, utan existerar parallellt. Däremot kan de ges mer eller mindre 
tolkningsföreträde i frågor som rör utbildning.  

Som underströks i inledningskapitlet så ses de tre värdepremisserna 
individuell frihet, pluralism och jämlikhet som framträdande premisser i 
moderna liberala demokratier. De kan dock ges olika uttolkningar i förhållande 
till skolvalsfrågan, beroende på den diskursiva kunskapsbildning som vid en 
given tidpunkt är mest framträdande. Det är detta som avses med att studera 
skolvalsfrågans betoningsförskjutningar. För att exemplifiera skulle en 
pluralistisk grundskola, i meningen en skola som rymmer flera skolprofiler, 
kunna legitimeras utifrån individualistiska intressen genom att individer kan 
välja mellan flera alternativ, medan ett mer kollektivistiskt synsätt skulle ställa 
högre krav på att profilerna uppfyller ett gemensamt intresse, exempelvis 
genom att kunna påvisa pedagogiska vinster som kommer alla till del. Kapitlet 
gör inga anspråk på att vara uttömmande vare sig gällande utbildningsdiskurser 
eller värdepremisser i utbildningspolitiken, utan är en avgränsad syftesrelaterad 
analys utifrån ett specifikt problemområde (jfr Säfström & Östman, 1999).  

Kapitlet har tre delar, som behandlar tre tidsperioder: 
 

- Skolval i ett statligt reglerat system: 1975–1990 
- Skolval i ett decentraliserat system: 1991–1997 
- Skolval i ett denationaliserat system: 2008–2020 

 
Denna struktur har delvis ett pedagogiskt syfte för att bättre synliggöra och 
samla upp skolvalsfrågans betoningsförskjutningar. Den är också grundad i att 
de tre tidsperioderna präglas av olika styrningslogiker. Dessa har betydelse 
genom att avgränsa räckvidden för utbildningspolitiken, och därigenom även 
vilka möjligheter och intressen som kan prioriteras (Robertson & Dale, 2013).  

Skolval i ett statligt reglerat system: 1975–1990 
Denna tidsperiod äger rum inte långt efter differentieringsfrågan och 1962 års 
omorganisation av skolväsendet till ett sammanhållet och enhetligt sådant. Då 
befann sig Sverige i en period av stark tillväxt, hög industriell specialisering och 
relativ ideologisk stabilitet (Schön, 2007). Den folkliga tilliten till statliga 
styrinstrument var stor, vilket borgade för genomförandet av omfattande 
utbildningsreformer. Englund (2005) beskriver den vid tiden dominerande 
utbildningskonceptionen som vetenskaplig-rationell, en beteckning som syftar 
på tilltron till att teknisk utveckling och vetenskaplig logik ska driva samhället 
framåt. I ljuset av denna formades en rationell skolpolitik för att underlätta 
expansionen av den svenska välfärdsstaten och för att tillgodose de behov som 
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ett föränderligt samhälle skapar (se även Lundgren, 1989; Morawski, 2010). 
Utbildningspolitiken omkring och efter differentieringsfrågan kan beskrivas 
som starkt präglad av en kollektivistisk utbildningsdiskurs, vilket märks i de 
mål som framträdde som centrala för skolutbildning. Ett av dessa ansågs vara 
sammanhållning, vilket kommer till uttryck i vad M. Olson (2008) beskriver 
som en nationsorienterad medborgardiskurs. Skolväsendet skulle, i och med den 
enhetliga grundskolan, bidra till att fostra demokratiska medborgare med så 
långt möjligt gemensamma referensramar. Schüllerqvist (1996) menar att 
utbildningens värdebas vid denna tid karaktäriserades av icke-segregering, 
social utjämning, jämlikhet, generell medborgarkompetens och en betoning av 
ett samhälleligt utbildningsansvar (se även Carlbaum, 2012). Det samhälleliga 
utbildningsansvaret hängde samman med målet att skolan ska verka som en 
sammanhållande kraft, men också med tilltron till att statliga medel utgör den 
bästa garanten för att uppnå detta mål genom att exempelvis inrätta 
högstadieskolor i alla landets kommuner (Wahlström, 2002). Under 1970- och 
80-talen växte kritiken mot bland annat den centraliserade styrningsmodellen 
(Blomqvist & Rothstein, 2008). Som denna del kommer att visa på var dock 
den kollektivistiska utbildningsdiskursen fortsatt viktig för inramningen av 
skolvalsfrågans värdepremisser i de utbildningspolitiska texterna från denna 
period. Denna del tar avstamp i regeringsformens utredningsarbeten från mitten 
av 1970-talet, som bland annat behandlade rätten till utbildning.  

Rätten till (att välja) utbildning 
Idag ses utbildning som en rättighet. Det finns emellertid olika typer av 
rättigheter – civila, juridiska, moraliska, etcetera. I T. H. Marshalls klassiska 
analys av mänskliga rättigheter ses utbildning som en social rättighet, då den 
särskilt kan knytas till vad han beskriver som samhällets sociala hälsa:   
 

 [T]he social health of a society depends upon the civilization of 
its members. […] It follows that the growth of public elementary 
education during the nineteenth century was the first decisive step 
on the road to the re-establishment of the social rights of 
citizenship in the twentieth (Marshall, 1950, s. 26).  

 
I mitten av 1970-talet pågick ett omfattande utredningsarbete i Sverige som 
berörde just synen på – och betydelsen av – mänskliga fri- och rättigheter. 1973 
års fri- och rättighetsutredning omtalar utbildning i linje med innebörden av en 
social rättighet. Utredningen drar en skiljelinje mellan vad som benämns som 
klassiska rättigheter (så som opinionsrättigheter, kroppsliga rättigheter och 
fackliga rättigheter) och så kallade sociala. Skillnaden rör statsmaktens ansvar:  
 

De senare [de klassiska] ålägger statsmakterna att avstå från att 
handla på ett visst sätt. De förra däremot [de sociala] ger uttryck 
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för en förpliktelse för samhället att aktivt vidta åtgärder på vissa 
områden, så som inom arbetsmarknads-, bostads- och 
utbildningspolitiken samt vårdsektorn (SOU 1975:75, s. 163).  

 
Dessa av samhället vidtagna åtgärderna beskrivs som uttryck för ”det moderna 
samhällets omsorg om den enskilda människan” (SOU 1975:75, s. 163). 
Skolutbildning, genom den sammanhållna grundskolan, skulle här kunna ses 
som ett uttryck för en politisk vilja att etablera ett mer jämlikt samhälle, men 
uppfattades också som något nödvändigt för det demokratiska samhällets 
fortlevnad (jfr Englund, 2018). Att, som fri- och rättighetsutredningen, se 
utbildning som en central samhällelig byggsten innebär att den görs till föremål 
för politiska avvägningar gällande det allmännas resurser och insatser. Även om 
det, enligt utredningen, vore önskvärt att grundlagsstifta om så kallade sociala 
rättigheter, så framhålls att det vore svårt att garantera en viss service för den 
enskilde, men även att upprätta tydliga principer om avvägningar gentemot det 
allmännas övriga ansvarsområden. Detta till trots ses utbildning (i jämförelse 
med exempelvis nämnda arbets- eller bostadsmarknad) av utredningen som det 
mest lämpade området att åtminstone i teorin tala om en minimistandard, även 
om också denna vore svårdefinierad: ”I vilken mån rätten till utbildning skulle 
innefatta skyldighet för det allmänna att tillhandahålla sådant [skolskjuts, 
läromedel, måltider, etc.] skulle naturligtvis vara svårt att avgöra” (SOU 
1975:75, s. 164). De sociala rättigheterna, utbildning inkluderat, anses därför av 
såväl utredningen, liksom av justitieminister Geijer (s) i den efterföljande 
propositionen, bäst uttryckas i termer av ett så kallat målsättningsstadgande (se 
Prop. 1975/76:209, s. 128). I dessa båda texter framträder den kollektivistiska 
utbildningsdiskursen tydligt. Det är samhällets intresse och ansvar som borgar 
för upprättandet av sociala rättigheter som utbildning. Det är även i 
förlängningen samhällets behov – vilka kan liknas vid vad Marshall (1956) 
benämner samhällets sociala hälsa – som i stor utsträckning tillgodoses i form 
av demokrati och sammanhållning (vilket även den enskilde gynnas av genom 
jämlika livschanser). Rätten till utbildning ses som en förmån för individen, men 
varken villkorad eller naturlig, utan ett uttryck för samhällets goda vilja och 
ansvar.  

Medan den allmänna skolan kan ses som ett svar mot rätten till utbildning, så 
är skolvalsfrågan en fråga om rätten att välja utbildning. Geijers proposition 
berör detta ämne, genom att uppmärksamma att utredningens remissinstanser 
varit oeniga gällande föräldrarättens omfattning i förhållande till barnens 
skolgång. Medan somliga ställer sig bakom utredningens restriktiva förslag om 
grundlagsstiftning i dessa frågor, förordar andra bindande regler för föräldrars 
rätt att till exempel befria barn från undervisning i allmän skola och i stället 
anordna egna motsvarigheter. Som kompromiss föreslår Geijer ett tillägg i 
vilket frågan om skyddet för den enskildes privatliv ges den ovan nämnda 
målsättningsstadgande nivån, det vill säga att ett ökat inflytande ska 
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eftersträvas, men att det inte utgör en rättighet (Prop. 1975/76:209, s. 131, 136-
138). Geijers förslag möttes av motstånd från Moderaterna. I en följdmotion 
hävdar Bohman (m) att valfrihet utgör ett skydd för den enskildes integritet i en 
demokrati:  

 
Moderata samlingspartiet vill genom att understryka kravet på 
valfrihet klargöra att en viktig del i det demokratiska 
samhällsskicket är värnet för den enskilde att själv bestämma över 
sina levnadsförhållanden och sin rätt till integritet (Mot. 
1975/76:2553, s. 4). 

 
På skolområdet skulle detta krav innebära att ”föräldrarna enligt grundlag [bör] 
ha rätt att välja mellan likvärdiga skolor och utbildningsformer för sina barn” 
(a.a., s. 5). Frihet att välja skola ses alltså här närmast som en rätt för individen 
i kraft av att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle. Rätten är inte social 
i samma mening som rätten till utbildning (som en ”förmån” till följd av 
samhällets goda vilja), utan kan snarare ses som ett uttryck för en konception 
av negativ frihet, det vill säga som ett värn mot yttre (statlig) påverkan (jfr 
Berlin, 2002). Vid den här tidpunkten var Moderaterna tämligen ensamma om 
att uttrycka denna ståndpunkt så här radikalt, men Bohmans inlägg belyser den 
politiska balansakten – eller, om man så vill, det diskursiva spänningsfältet – 
gällande individers inflytande gentemot det allmänna. I de texter som här 
behandlats lyser dock den kollektivistiska utbildningsdiskursen tydligt igenom. 
Idéer om skolval och uppdelning av elever i olika skolinriktningar hade vid 
tiden svårt att få fäste då de utmanade målen om sammanhållning, icke-
segregation och utjämning som fortsatt var framträdande sedan 
differentieringsfrågans tid (Schüllerqvist, 1996).  

De fristående skolorna och det samhälleliga utbildningsansvaret 
Efter att den borgerliga regeringen13 tillträtt 1976 fick de fristående skolorna en 
mer framträdande plats på agendan. Debattens tilltagande styrka bottnade 
framför allt i den kritik som under slutet av 1970-talet riktades mot skolans 
centralstyrning, som enligt Morawski (2010) drevs främst längs två huvudlinjer: 
1) mot att elevers behov ansågs svåra att tillgodose med en för distanserad 
beslutsfattning om undervisningens riktlinjer, och 2) mot att styrningen som 
helhet inte var tillräckligt kostnadseffektiv för skolväsendet. Som svar på båda 
linjerna av kritik växte krav på en ökad decentralisering samt ett större inslag 
av privatisering i skolväsendet. Genom att skapa en konkurrenssituation antogs 
kvaliteten som helhet kunna öka (jfr Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 96). De 
fristående skolorna eller, som de då kallades, skolor med enskild huvudman, 
ansågs kunna utgöra en viktig komponent för att vitalisera ett stelbent 

 
13 Regeringen Fälldin, med Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet (1976-1978).  



   
 

81 

skolsystem, men det fanns också kritiker som pekade på risker för ökad 
segregation på grund av dyra elevavgifter. Dessa uppfattningar kom fram i den 
enmansutredning (Ds U 1978:6) som tillsattes på uppdrag av den borgerliga 
regeringen, och som bland annat behandlade huruvida de enskilda skolorna 
skulle få ta del av det allmännas resurser för att främja en mer allsidig 
elevsammansättning (dittills finansierades de privata alternativen av 
elevavgifter, vilket gjorde att skolornas elevgrupper tenderade att övervägande 
bestå av elever från socioekonomiskt gynnade familjer).  

Mot bakgrund av enmansutredningen tillsattes SEH-kommittén – kommittén 
angående skolor med enskild huvudman – för att utreda 1) samhällets grundsyn 
på skolor med enskild huvudman och möjligheten att fullgöra skolplikt i dessa 
skolor samt 2) i vilken utsträckning som samhället bör stötta dessa skolor 
ekonomiskt. Kort sagt handlade arbetet om att föra en principiell diskussion om 
behovet av dessa skolor i ett skolväsende där samhället har huvudansvaret för 
elevernas skolgång (se Dir. 1979:123 i SOU 1981:34, bilaga 1, s. 114).  

Två punkter är intressanta att notera innan SEH-kommitténs resonemang 
behandlas mer ingående. Den första är själva idén att det skulle kunna existera 
en samhällelig ”grundsyn” gällande fristående skolor. En sådan skrivning bär 
på ett implicit antagande om samhället som en koherent och närmast 
konsensusorienterad aktör på utbildningsområdet; ett antagande som kan tyckas 
problematiskt, givet Moderaternas motion några år tidigare. Den andra punkten 
är den namndiskussion om skolor med enskild huvudman som förs av SEH-
kommittén, i syfte att hitta en enhetlig beteckning på skoltypen i fråga. Dittills 
hade det funnits flera beteckningar så som ”friskola”, ”enskild skola” och 
”privat skola”. Utredningen förslag – ”fristående skola” – som sedan antogs, 
ansågs bäst beskriva skoltypens relation till det allmänna skolväsendet (SOU 
1981:34, s. 62). Ett av argumenten för förslaget var också att det inte upplevdes 
som värderande. Flera av remissinstanserna ansåg nämligen att de tidigare 
benämningarna var det, vilket indikerar att skolor drivna av privata huvudmän 
vid tiden fortfarande sågs som en tämligen okonventionell lösning på det 
allmännas ansvarsområden.  

Behovet av en enhetlig skola fortsatt betonat 
SEH-kommittén betonar återkommande vikten av en sammanhållen och 
enhetlig grundskola. Följande citat uttrycker den demokratiska potential som 
tillskrivs skolan, genom möjligheten att etablera en gemensam referensram:  

 
Den enhetlighet som kännetecknar det allmänna skolväsendet i 
Sverige har flera fördelar, och det är därför viktigt att slå vakt om 
den. Den ger möjlighet till en likvärdig utbildning för barnen, 
oavsett bostadsort, och den är ett av medlen att uppnå större 
jämlikhet och att överbrygga motsättningar mellan olika grupper 
i samhället. I det pluralistiska samhälle som alltmer växer fram är 
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det väsentligt och värdefullt att barnen genom det enhetliga 
allmänna skolväsendet erbjudes en gemensam plattform att stå på 
(SOU 1981:34, s. 77). 

 
Här aktualiseras det spänningsfält mellan pluralism och enhet som präglar 
moderna demokratier (Rosenquist, 2011). Den enhetliga skolan sågs som ett 
samhällsintresse, genom förhoppningen att ”överbrygga motsättningar” mellan 
olika grupper, men också som en jämlikhetssträvan i det att barn skulle ges lika 
chanser att få en bra utbildning. Dessa båda ambitioner kommer också till 
uttryck genom SEH-kommitténs föreslagna skärpning av de krav som ska gälla 
för utbildningen i fristående skolor. Ett av villkoren för att en fristående skola 
skulle kunna godkännas för fullgörande av skolplikt var vid denna tidpunkt att 
den ”till art, omfattning och allmän inriktning väsentligen [skulle] motsvara 
grundskolans” (SOU 1981:34, s. 65). Utredningen menar visserligen att 
fristående skolor behöver ha ”vida möjligheter” (a.a., s. 67) att pröva nya vägar 
för utformningen av undervisningen, men betonar samtidigt att grundskolan 
även ska ge en form av social träning, bland annat till ”dugliga och 
ansvarskännande samhällsmedlemmar” (a.a., s. 68). SEH-kommittén föreslår 
därför att skollagen ska ange följande villkor för fullgörande av skolplikt i en 
fristående skola: 

 
skolans undervisning ger väsentligen samma kunskaper och 
färdigheter som grundskolans och även i övrigt väsentligen svarar 
mot grundskolans mål (SOU 1981:34, s. 68).   

 
Emfasen på social träning tangerar uppfattningen om skolans 
medborgarfostrande uppdrag, som vid denna tid fortsatt var starkt präglat av 
gemensamhet och vi-ideal (M. Olson, 2008). Det sociala perspektivet – och då 
särskilt kopplat till sammanhållning – är särskilt betonat i den kollektivistiska 
utbildningsdiskursen, såtillvida att den gemensamma referensramen uppfattas 
gynna samhället som helhet.  

I den efterföljande propositionen om skolor med enskild huvudman m.m. 
(Prop. 1982/83:1) tar skolminister Tillander (c) ställning i frågan om skolplikt, 
fristående skolor och skolval. Tillander klargör att föräldrars eller gruppers 
önskemål om annan typ av skolgång än det allmänna erbjuder måste 
respekteras, men endast vid sidan av den överordnade principen att: 

 
samhället har det övergripande ansvaret för barnens och 
ungdomars skolgång och utbildning. Det är mot denna bakgrund 
som skolplikten skall ses (Prop. 1982/1983:1, s. 14).  

 
Återigen betonas här det samhälleliga utbildningsansvaret och idén om att 
samhället, eller i viss mån staten, är och bör vara den huvudsakliga 
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utbildningsaktören. Med det sagt ökar från och med nu intresset för att också 
tillgodose individens behov och önskemål inom ramen för överordnade 
principer om enhetlighet och sammanhållning (se M. Olson, 2008; Wahlström, 
2002). Tillander framhåller exempelvis att 1970-talets ökning av fristående 
skolor pekar på ett fortsatt ökat behov (Prop. 1982/83:1, s. 15), och väljer att 
ansluta sig till SEH-kommitténs förslag om att godkännande av 
skolpliktsfullgörande vid fristående skola ska ges om skolan uppfyller ovan 
angivna reviderade villkorsbestämmelser. Tillander anser vidare att fristående 
skolor även ska få låta vissa skolämnen ta mer plats, men är inte beredd att 
lagstifta om likvärdiga valmöjligheter inom skolor då ”[d]en fristående skolan 
med dess särprägel och begränsningar innebär ett val i sig” (a.a., s. 19).  

Värdepremissen pluralism representeras i SEH-kommitténs betänkande och 
i Tillanders proposition av kravet på allsidig undervisning. Det underliggande 
argumentet kan formuleras ungefär som att alla barn har rätt till en pluralistisk 
världsbild, och att samhället – i detta fall staten – är bäst lämpat att fatta beslut 
om och garantera denna. Skolplikten drar i detta sammanhang upp gränser för 
vilka skolor som erkänns som fullgoda utförare av det samhälleliga 
utbildningsansvaret att erbjuda denna pluralistiska världsbild.  

Bidrag baserat på samhällsnytta 
SEH-kommittén hade även till uppgift att väga in erfarenheter från andra länder 
samt de internationella konventioner som Sverige undertecknat, däribland FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och Europakonventionens 
första tilläggsprotokoll, artikel 2, som klargör att staten måste respektera 
föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn utbildning i överensstämmelse med deras 
religiösa eller filosofiska övertygelser. SEH-kommittén anser dock inte att det 
av dessa konventionstexter följer någon principiell eller moralisk förpliktelse 
för det allmänna att erbjuda ekonomiskt stöd till fristående skolor, utan att 
”frågan om statligt stöd till fristående skola huvudsakligen [är] en fråga om vad 
som är skäligt och inte en fråga om vad som är rätt och fel” (SOU 1981:34, s. 
73). Istället framförs en annan legitimeringsgrund för bidrag än den rent 
principiella. Om fristående skolor blivit godkända för fullgörande av skolplikt 
ska de samtidigt, för att erhålla statsbidrag, också bedriva någon form av 
försöksverksamhet – pedagogisk eller organisatorisk – som kan anses vara av 
värde för skolväsendet som helhet. Det räcker alltså inte, enligt utredningen, 
med att exempelvis ha en konfessionell inriktning (SOU 1981:34, s. 74f), utan 
existensberättigandet ska alltså även grundas på en form av samhällsnytta.14  

 
14 Frågan om skolor med konfessionell inriktning dyker upp vid fler än ett tillfälle i diskussionen om 
skolval och fristående skolor. I skollagspropositionen från 2010 (Prop. 2009/10:165) föreslås 
exempelvis definitioner om undervisning och utbildning i syfte att undvika att de konfessionella 
inslagen inkräktar på undervisningens allsidighet. Det har även gjorts specifika utredningar gällande 
denna typ av skolor, så som Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Frågan 
berörs inte mer i detta kapitel men återkommer i kapitel sju, då Nancy Frasers rättviseperspektiv 
används för att analysera den.   



  
 
 

84 

SEH-kommitténs hållning i bidragsfrågan ska ses mot bakgrund av att det i 
direktivet klart uttrycktes en farhåga för parallella skolsystem, i händelse av en 
dramatisk ökning av fristående skolor. Föga överraskande är SEH-kommitténs 
målbild om bidragstilldelning därför restriktiv; det samlade statsbidraget till 
fristående skolor föreslås motsvara 0,6-0,7 % av det totala antalet skolpliktiga 
barn, och vara villkorat av den tidigare nämnda samhällsnyttan.15 Bidragsfrågan 
ramas av SEH-kommittén in av principen att inga elever ska förvägras 
utbildning av ekonomiska skäl. En jämlikhetsaspekt av att ge fristående skolor 
statsbidrag är att göra dem sökbara för alla, även för föräldrar som saknar 
resurser att betala för privat skolgång. Därför för även SEH-kommittén fram 
krav på att statsunderstödda skolor endast får ta ut en så kallat skälig elevavgift, 
baserad på föräldrars inkomst (a.a., s. 89). En – kan tyckas – logisk konsekvens 
av detta argument skulle vara att tilldela statsbidrag till samtliga skolor 
godkända för skolpliktens fullgörande; en princip som också ett antal 
remissinstanser åberopade.  

I den efterföljande propositionen (Prop. 1982/83:1, s. 33) resonerar Tillander 
(c) kring statsbidragets juridiska, ekonomiska och eventuellt moraliska grund, 
och ansluter sig till SEH-kommitténs uppfattning att vare sig de grundlagsfästa 
fri- och rättigheterna eller de konventionstexter som Sverige undertecknat 
motiverar en sådan hållning. Istället anser Tillander att rätten att välja en 
fristående skola ska ses som ett av flera medel att säkerställa barnets rätt till 
undervisning i enlighet med regeringsform och internationella konventioner. I 
likhet med SEH-kommittén framför Tillander det statsbidragsgrundande kravet 
på allmännytta:   
 

Jag har också utryckt den uppfattningen att en fristående skola för 
att få stadsbidrag inte skall vara en ren efterbildning av 
grundskolan utan genom andra inslag eller annan uppläggning av 
verksamheten vara till nytta såsom ytterligare 
erfarenhetsunderlag för eller som komplement i övrigt till det 
allmänna skolväsendet (Prop. 1982/83:1, s. 40). 

Växande anspråk på valfrihet för (val)frihetens skull 
Diskussionen om fristående skolors vara eller icke vara förs, som här visats på, 
fortsatt utifrån ett ganska framträdande samhällsorienterat perspektiv: samhället 
har det övergripande ansvaret för utbildningen, och det är det allmänna – 
skolväsendet i stort – som ska gagnas av fristående skolor. Frihetsperspektivet 
är fortfarande till stor del knutet till förmånstagarna, barnen, som på grund av 
samhällets politiska vilja ska ges frihet till att genom utbildning utvecklas som 
människor, och växa upp i ett mer sammanhållet och jämlikt samhälle. SEH-
kommitténs betänkande markerar samtidigt en viss förskjutning i sättet att tala 

 
15 0,6-0,7 % motsvarade då ungefär den totala mängden barn i samtliga former av fristående skolor, 
och skulle således innebära att existerande skolor skulle kunna få bidrag (SOU 1981:34, s. 77f). 
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om skolans styrning, då det lokala utvecklingsarbetet betonas i allt större 
utsträckning. Än så länge sker dock förskjutningen på ett retoriskt plan, och inte 
med reella reformer (jfr Wahlström, 2002, s. 137).  

SEH-kommitténs utredning lades fram i ett skede då flera regeringar avlöste 
varandra. 16  Tillanders proposition (Prop. 1982/83:1) lades fram av en 
minoritetsregering, med Centerpartiet och Folkpartiet, men beslutades först om 
efter att Socialdemokraterna tagit makten 1982. Som Wahlström (2011c) 
noterar utgjorde Moderaterna fortsatt den främsta förespråkaren för en utvidgad 
valfrihet, och riktade i flertalet motioner kritik mot regeringarnas förslag. I bjärt 
kontrast till Tillanders hållning anför Ulf Adelsohn (m) i Skolor med enskild 
huvudman (Mot. 1982/83:39) att det allmännas intresse i fråga om fristående 
skolor inte handlar om pedagogiska komplement, utan kort och gott om att 
föräldrar ska ha valfrihet. Som en logisk nödvändighet följer av detta, enligt 
Adelsohn, ett moraliskt ansvar för det allmänna att säkerställa möjligheten för 
föräldrar att utnyttja denna rätt – det vill säga genom att ge statsbidrag till 
samtliga skolpliktsgodkända fristående skolor. Detta synsätt uttrycker också en 
form av jämlikhetsidé om att, likt vad Kymlicka (1995) anför, behandla alla 
som ”likar” – med samma omsorg, hänsyn och respekt. Jämlikheten är i detta 
avseende knuten till just individers möjligheter att välja vad de själva vill. 

Per Unckel (m) förordar i Frihet att välja skola (Mot. 1985/86:Ub253) – i en 
kritik av den socialdemokratiska regeringens förslag till bidragssystem – att 
frågan ”rymmer en avgörande skiljelinje mellan en frihetlig och en 
kollektivistisk samhällssyn” (a.a., s. 2). Här ges ”kollektivet” tydligt negativa 
konnotationer, genom att kontrasteras mot det ”frihetliga” som ses som starkt 
knutet till det individuella. Föreställningen att friheten att välja fristående skolor 
främst ska baseras på en samhällsnytta, som anfördes av SEH-kommittén, ställs 
här emot individuella anspråk på frihet. Den lanserade frihetliga samhällssynen 
markerar ett uppvärderande av den individuella friheten – inte som ett medel 
för att åstadkomma ett allmänt gott, utan som ett gott i sig. Carl Bildt (m) slår 
fast denna ståndpunkt några år senare:  

 
Enligt vår mening skall de fristående skolorna när det gäller 
statligt stöd inte bedömas på basis av vad de tillför det offentliga 
skolväsendet utan på basis av vad de ger elever och föräldrar 
(Mot. 1987/1988: Ub300, s. 9).  

 
I motionen uttrycks att om fristående skolor, godkända för skolplikt, ges 
statsbidrag och därmed inte kan ta ut segregerande elevavgifter, så vidgas 
valfriheten bortom vad som beskrivs som en ”illusorisk” rätt (a.a., s. 1). Detta 

 
16 De regeringar som åsyftas är följande: Regeringen Fälldin I (1976-1978: Centerpartiet, Moderaterna 
och Folkpartiet), Regeringen Ullsten (1978-1979: Folkpartiet), Regeringen Fälldin II (1979-1981: 
Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet), Regeringen Fälldin III (1981-1982: Centerpartiet och 
Folkpartiet) samt Regeringen Palme (1982-1986: Socialdemokraterna). 
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förhållande gäller åtminstone utifrån en konception av jämlikhet – en som 
bygger dels på idén om lika rätt till utbildning (tillgång till produkten), dels lika 
rätt att välja mellan olika utförare (tillgång till marknaden). Denna konception 
uttrycker också en idé om att livskvalitet i stor utsträckning är avhängigt 
individen. Det menar Millares (2015), som studerat politiska skiljelinjer mellan 
Socialdemokraterna och Moderaterna, gällande just valfrihet. Möjligheter att 
välja mellan olika alternativ blir med denna uppfattning helt nödvändigt – och 
därför även etableringslättnader och finansieringsstöd till fristående alternativ. 
Detta jämlikhetsbegrepp skulle kunna kontrasteras mot ett mer långsiktigt 
perspektiv, som betonar individens tillgång till en vid uppsättning livsval också 
i senare skeden av livet. Det perspektivet kräver inte samma aktörsmångfald så 
länge de aktörer som existerar erbjuder en allsidig utbildning, och utgör därmed 
inte heller samma principiella argument för skolval och fristående skolor (se 
även Hwang, 2002).  

En förändrad styr- och ansvarsfördelning för ökad valfrihet 
Under andra halvan av 1980-talet började pendeln att svänga i valfrihetens 
riktning, till viss del även för Socialdemokraterna som tidigare varit tämligen 
återhållsamma. 1987 tillsatte dåvarande utbildningsminister Bengt Göransson 
(s) en utredning för att utreda skolväsendets styrningsprinciper och 
ansvarsfördelning. Styrningsberedningen, som utredningen kallades, 
sammanfattar riktlinjerna för arbetet:  
 

Styrningsberedningen har tillsatts som ett led i arbetet med att 
utveckla och förnya den offentliga sektorn. En huvudinriktning i 
detta arbete är strävan efter förenkling och decentralisering 
varigenom den nuvarande detaljregleringen av kommunal 
verksamhet kan minska och den kommunala friheten öka. En 
annan huvudinriktning är att försöka åstadkomma bättre 
hushållning med de samhälleliga resurserna (SOU 1988:20, s. 7). 

 
Att förenkla pedagogiska och organisatoriska regleringar av skolväsendet sågs 
dock som en balansgång – inte minst i förhållande till de fristående skolorna. 
Lösningen blev en övergång till en starkare central målstyrning, för att ”frigöra 
kreativitet och att finna nya och bättre vägar för att uppnå målen” (a.a., s. 18). 
Genom denna modell skulle staten fortsatt äga ett samlat ansvar för skolan, 
medan operationaliseringen gavs en mer lokal prägel. Betänkandet utgör dock 
ännu inget direkt brott mot den tidigare resursstyrningen, som dittills utgjort 
ansvarsmodellen för skolväsendet (Wahlström, 2002). I samband med de 
efterföljande så kallade styr- och ansvarspropositionerna skulle dock garanten 
för likvärdighet komma att omformuleras.  



   
 

87 

Styrningsberedningens förslag till omstrukturering hade även till syfte att öka 
möjligheterna till valfrihet. I styrpropositionen (Prop. 1988/89:4) utvecklar 
Göransson detta:  

 
Ett viktigt inslag i förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn är 
strävan att öka valfriheten så att den offentliga verksamheten kan 
tillgodose skiftande medborgarkrav och tillvarata de 
utvecklingsmöjligheter som öppnar sig om man är beredd att 
pröva alternativa verksamhetsformer och arbetssätt (Prop. 
1988/89:4, s. 51). 

 
Såväl decentraliseringen som ambitionen att öka konkurrensen synliggör 
tydliga karaktärsdrag hos styrningsfilosofin New Public Management, som 
tillskrevs allt större potential att revitalisera den offentliga sektorn. 
Frihetsperspektivet blev i och med detta alltmer kopplat till att välja. 
Förhoppningen var enligt Göransson att dessa förslag, i kombination med 
målstyrningen, skulle kunna förverkliga dels en likvärdig skola, dels bredare 
inslag av valfrihet. Socialdemokraternas hållning var dock att denna valfrihet 
inte nödvändigtvis skulle medföra en ökning av fristående skolor, även om deras 
alternativa pedagogik sågs som varande av allmänintresse, ”oavsett om 
erfarenheterna i det enskilda fallet kan bedömas vara direkt överförbara till 
grundskolan” (Prop. 1988/89:4, s. 52) – en uppfattning som alltså skiljer sig från 
SEH-kommitténs. Denna syn hade även tidigare presenterats i 
budgetpropositionen för 1988/89 (Prop. 1987/1988:100, Bil. 10, s. 111). 

Med mål om likvärdighet 
Medan styrpropositionen till stor del följde Styrningsberedningens förslag om 
ansvarsfördelning, så sker ett avgörande skifte i och med ansvarspropositionen 
(Prop. 1990/91:18), för vilken dåvarande skolminister Göran Persson (s) var 
ansvarigt statsråd. I denna skiljs idén om likvärdighet från resurstilldelning, och 
likvärdigheten i utbildningen ska nu enbart garanteras genom målstyrningen 
(Prop. 1990/91:18, s. 20; se även Wahlström, 2002). Persson menar att 
skolhuvudmännen ska ges en betydande grad av autonomi i organisering och 
utförande, så länge de följer statens riktlinjer:  

 
Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger 
fast skall kommunerna eller andra huvudmän för skolan ha stor 
frihet att avgöra hur verksamheten skall genomföras. 
Kommunerna skall besluta om hur skolan skall organiseras och 
administreras samt hur resurserna skall fördelas och disponeras 
(Prop. 1990/91:18, s. 21).  
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Ansvarspropositionen kan på ett tydligt sätt sägas representera ett led i den 
utveckling av likvärdighetsbegreppet som Englund och Quennerstedt (2008) 
menar har skett i svensk utbildningspolitik. Från att under 1960-, 70- och början 
av 80-talet ha haft en stark koppling till jämlikhet och enhetlighet (som även 
ovan visats på som framskjutna politiska mål), började begreppet under andra 
halvan av 1980-talet att ersätta talet om jämlikhet. Därigenom blev det mer 
mångtydigt och möjligt att tillämpa på flera olika frågor inom skolan, även på 
valfrihet, som tidigare närmast setts som en motpol till dåvarande idéer om 
jämlikhet och sammanhållning (jfr M. Olson, 2008). Likvärdighetsbegreppets 
förändringar kan även sägas spegla olika utbildningspolitiska ambitioner. Från 
att målet om jämlikhet tidigare knutits till mål om utjämning, även kopplat till 
resurser, tonas alltså nu dessa mål ner för ambitioner om decentralisering och 
ökad valfrihet (Englund & Quennerstedt, 2008).   

Ansvarspropositionen innebär således en organisatorisk omfördelning av 
ansvaret från stat till kommun, som överstiger vad styrpropositionen angav (se 
även Wahlström, 2002, s. 175). Fortsatt intar dock Socialdemokraterna, här 
genom Persson, en skeptisk inställning till vikten av fristående skolor:   

 
Med hänsyn till de förslag som jag nu har lagt fram anser jag mig 
dock kunna göra det antagandet att behovet att inrätta sådana 
[fristående skolor] kommer att bli begränsat (Prop. 1990/91:18, 
s. 106).  

 
Persson delar således Göranssons förhoppning – att decentraliseringen ska 
kunna bidra med det efterfrågade lokala handlingsutrymmet och till viss del 
uppfyllelsen av medborgerliga önskningar, samtidigt som samhället genom 
målstyrningen har det övergripande ansvaret för skolan. Kort efter 
ansvarspropositionen beslutas även om att fristående grundskolor ska ingå i 
kommuners sektorbidrag; ett logiskt steg i linje med den uttryckta 
målinriktningen, givet att likvärdighetsgaranten målstyrning (och inte resurser) 
tonar ner betydelsen av utförarna.17 Att likvärdigheten nu ska garanteras med 
hjälp av mål och inte medel, tillsammans med ett värnande av en ökad valfrihet, 
visar på en förskjutning mot en tydligare individualistisk utbildningsdiskurs, 
som visserligen pågått under 1980-talet, men som nu också börjat etableras 
genom konkreta reformer. Dessa styrningsidéer kan sägas integreras i ett 
övergripande mål om att individualisera utbildning efter elevers (och föräldrars) 
behov och intressen. 

 
17 Genom detta beslut (Prop. 1990/91:115, UbU17, rskr. 357) antog riksdagens utskottets förslag 
(propositionen föreslog att fristående skolor skulle ansöka om statsbidrag, vilket skulle prövas av 
regeringen). En utredning (SOU 1992:38) tillsattes för att bland annat analysera avgifter och effekter 
av fristående skolor. Utredningens arbete fortsatte med oförändrade direktiv efter regeringsskiftet 1991, 
då Regeringen Bildt (1991-1994: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) 
tillträdde.   
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Sammanfattningsvis är den tidsperiod som behandlats i denna del (1975-
1990) till ganska stor del influerad av en kollektivistisk utbildningsdiskurs, 
framförallt till en början. I den anses samhället vara den största – och rättmätiga 
– utbildningsaktören, och det är till stor del dess behov och intressen som ska 
tillgodoses genom skolutbildningen. Vid periodens början sågs skolan som ett 
verktyg för jämlikhet och utjämning av livschanser (Dahlstedt, 2007), och det 
är i ljuset av dessa mål som individers frihet förstås; som en form av lika chanser 
att delta i och bidra till samhällets bästa. Även om skolan skulle fostra till 
tolerans för andra människor, så präglades inte föreställningen om den goda 
skolan av en pluralism av inriktningar, så länge de inte bidrog till det allmännas 
intresse. Mot slutet av perioden öppnas mer och mer upp för att tillgodose 
individers intressen och behov – fortsatt med samhället som den självklara 
utbildningsaktören. I och med ansvars- och styrpropositionerna sker ett tydligt 
brott, från jämlikhet genom resurstilldelning, till likvärdighet genom 
målstyrning, vilket bäddar för att etablera den individualistiska 
utbildningsdiskurs som börjat göra sig påmind.   

Skolval i ett decentraliserat system: 1991–1997 
Om perioden 1975-1990 mot slutet kännetecknades av en förskjutning i sättet 
att tala om uppfyllelse av individuella intressen så fattas under perioden 1991-
1997 konkreta beslut i denna riktning. Nu slår de nyliberala och New Public 
Management-orienterade strömningarna, som vid denna tid inte bara var starka 
i Sverige, utan i större delen av västvärlden, igenom även på utbildningsområdet 
i Sverige (Apple, 2006). Minskad statlig styrning och fler marknadsinslag var 
viktiga principer, som i kombination med målstyrningen mötte de linjer av kritik 
som började riktas mot staten under slutet av 1970-talet och som växte under 
1980-talet (jfr Morawski, 2010; se även Börjesson, 2016; Wahlström, 2002). 
Det är också nu, i början av 1990-talet, som den borgerliga regeringen går vidare 
med verkliga strukturreformer för att bygga ut valfriheten brett i skolsystemet.  

Skolval som uttryck för det fria samhället och det egna ansvaret 
Våren 1992, året efter den borgerliga regeringens tillträde, lägger Beatrice Ask 
(M) fram den första (Prop. 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor) av 
två propositioner för att skapa ett skolsystem som ger en ännu större frihet att 
välja skola. I denna betonas att ”man nu måste gå vidare och ytterligare inte 
bara stärka rätten utan också den praktiska möjligheten för föräldrar och elever 
att själva välja den utbildning som bäst passar de egna behoven” (Prop. 1991/92: 
95, s. 8). Här framträder ett mer individualistiskt tankesätt om vems behov som 
utbildning ska tillgodose; det är nämligen inte bara fråga om att individanpassa 
undervisning efter elever med olika förutsättningar, utan om en förhoppning att 
skapa ”en större lyhördhet för elevers och föräldrars önskemål hos skolor och 
kommuner” (a.a., s. 8).  
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Argumentet grundas bland annat i en övertygelse att ”[r]ätten och 
möjligheten att välja skola och att välja sina barns utbildning är viktig i ett fritt 
samhälle” (a.a., s. 8).18 Rätten att välja skola ses alltså som en representation av 
frihet; det vill säga ett ”fritt” samhälle är ett samhälle i vilket individer har 
valfrihet. Detta kan kontrasteras mot exempelvis Deweys (1916/1999) 
föreställning om ett fritt samhälle som ett där dess institutioner verkar för att 
integrera människor genom jämlik, fri och fullständig kommunikation (jfr 
Campbell, 1995). Deweys idé utgör en annorlunda målsättning för skolan, 
jämfört med att öka valfriheten, och en grundfråga utifrån en pragmatismansats 
gäller just huruvida skolvalsfrågan kan bidra till detta kommunikativa utbyte.  

Den andra valfrihetspropositionen, Valfrihet i skolan (Prop. 1992/93:230), är 
mer omfattande och berör fler aspekter av skolval och fristående skolor. I denna 
görs några intressanta ställningstaganden om vad rätten att välja skola 
egentligen innebär. För det första:  
 

Betydelsen av rätten att välja skola är dock större än vad som kan 
mätas i antalet familjer som gör aktiva skolval (Prop. 
1992/93:230, s. 27). 

 
I denna passage tycks det som att skolvalsidén skulle ha legitimitet oavsett 
nyttjande, som något gott i sig; en uppfattning som avspeglar den principiella 
hållning i frågan som drivits av Moderaterna i de motioner som behandlats 
tidigare i kapitlet. I meningen efter förtydligas emellertid också att friheten att 
välja skola också per definition försvagar det allmännas inflytande:  
 

Blotta existensen av en rätt att välja innebär att elever och 
föräldrar får större inflytande i utformningen av kommunernas 
skolväsende och i skolans inre arbete (Prop. 1992/93:230, s. 27).  

 
Här tangeras mer grundläggande idéer om vad som konstituerar relationen 
mellan stat och medborgare i ett demokratiskt samhälle – en relation vars 
maktförhållande under lång tid nu varit ifrågasatt, och som nu gavs en ny 
innebörd (jfr Englund, 2005; Irisdotter Aldenmyr, 2008, s. 170f). Genom denna 
nya utformning erkänns föräldrars anspråk på utbildningsauktoritet i högre 
utsträckning, genom friheten att välja skola (Gutmann, 1999). Den 
individualistiska utbildningsdiskursen betonar emellertid inte bara att det är 
individens intressen som ska tillgodoses, utan också att ansvaret för individens 
val och livssituation också i högre grad är individens eget (vilket i någon mening 
också gör individen ansvarig för misslyckande på olika sätt). I propositionen 
hävdas att ”[d]et normala bör vara att elever och hem gör ett aktivt val” (Prop. 
1992/93:230, s. 57), men också den principiella hållningen att ”föräldrar kan 

 
18 I detta sammanhang refererar även Ask till att denna rätt uttrycks även i internationella konventioner 
som Sverige anslutit sig till.  
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och måste göra aktiva ställningstaganden” (a.a., s. 27) genom att välja och välja 
bort skolor. Utbildningsansvaret skulle kunna beskrivas som delat. Staten ska, 
som tidigare, formulera mål och riktlinjer. Utöver det gäller följande:   
 

Samtidigt markerar valfriheten också elevernas och hemmens 
ansvar. Även om det är kommunens skyldighet att erbjuda alla en 
god utbildning, så är inte utbildningen bara det offentligas ansvar. 
Det är elevernas och hemmens ansvar att delta och bidra till en 
god utbildning och att göra egna aktiva ställningstaganden (Prop. 
1992/93:230, s. 27). 

 
Här betonas återigen idén att livskvalitet kan ses som något individen skapar 
själv, här genom att bidra till god utbildning (jfr Millares, 2015).  

Valfrihetsprincipen – det vill säga att skolval ska avgöra vilken skola elever 
går på – föreslås av propositionen som regel gälla även vid val av skola i annan 
kommun än elevens hemkommun (med hemkommunen som finansiär). Detta 
oberoende av huruvida föräldrar motiverar valet eller ej, då det anses 
”principiellt viktigt att hemmen har denna rätt för barn i grundskolan, utan att 
behöva redovisa eller bevisa särskilda skäl vare sig till avlämnande eller 
mottagande skola” (Prop. 1992/93:230, s. 60).19  

Den återkommande bidragsdiskussionen 
Det var inte bara det principiella argumentet för valfrihet som en medborgerlig 
rättighet som var viktigt för reformerna. De ackompanjerades av en stark tilltro 
till att marknadsmekanismer skulle kunna alstra bättre kvalitet20 och bidra till 
ett mer dynamiskt skolväsende med olika innehåll och metoder; annorlunda 
uttryckt en mer pluralistisk profilutveckling: 
 

Jag tror också att en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med 
olika inriktning och olika ägandeformer, i sin tur kan bidra till att 
höja kvaliteten inom hela skolväsendet. En ökad mångfald på 
skolans område gör också att flera intresseinriktningar kan 
tillgodoses. Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, vilket 
sammantaget ger en större utvecklingsmässig bredd såväl i olika 
ämnen som beträffande pedagogiska metoder (Prop. 1991/92:95, 
s. 9).  

 

 
19 Undantag gällande kommunens skyldigheter gjordes dock dels för särskoleelever, dels för val inom 
kommun för elever med behov av särskilda stödinsatser på grund av exempelvis en 
funktionsnedsättning (kommunen ansågs då få avgöra om önskemål om skolplaceringar innebar för 
stora organisatoriska, praktiska eller ekonomiska svårigheter).  
20 Reformer för ökad konkurrensutsättning präglade vid denna tid hela den offentliga sektorn (se t.ex. 
Prop. 1992/93:43 Ökad konkurrens i kommunal verksamhet).  
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Denna reformagenda skulle, presenterad 20 år tidigare i en mer kollektivistiskt 
präglad utbildningsdiskurs, ha uppfattats stå i strid med dominerande idéer om 
en jämlik skola med samhället som den viktigaste utbildningsaktören. 

För att alla de förväntade positiva effekterna av valfrihet och konkurrens 
skulle kunna förverkligas framhölls vikten av att huvudmän ges likvärdiga 
villkor för att operationalisera utbildningsuppdraget (märk väl: likvärdig 
betyder här stor frihet under de mål och riktlinjer som staten anger). 
Diskussionen om hur reglerna för dessa villkor skulle se ut blev en 
återkommande profilfråga för partier under slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet (Wahlström, 2011c), i en diskussion som avvek från den som fördes 
tidigare under 1980-talet då frågan snarare handlade om vilka skolor som skulle 
få bidrag. I den första valfrihetspropositionen (Prop. 1991/92:95) föreslogs att 
samtliga godkända fristående skolor skulle erhålla bidrag baserat på 
kommunens genomsnittliga elevkostnad, med möjlighet för kommunen att göra 
ett 15-procentigt avdrag på grund av kommunala skolors bredare 
ansvarsområden. Strax därefter, i utredningen Fristående skolor: bidrag och 
elevavgifter (SOU 1992:38, s. 110, 123f) tillsatt av Göran Persson, föreslogs en 
ännu mer långtgående möjlighet till avdrag för kommuner (upp till 25 %), då 
det bedömdes vara en mer rimlig nivå för en konkurrens på lika villkor. I den 
andra valfrihetspropositionen (Prop. 1992/93:230, s. 38) försvarade dock Ask 
sitt första förslag, men hänvisning till att det gått för kort tid för att motivera en 
justering samt att det ökade antalet fristående skolor visade på ett allmänintresse 
för förnyad pedagogik. Utöver att skapa likvärdiga driftsvillkor var tanken att 
bidragen skulle underlätta för familjer som inte haft råd att välja utbildning åt 
sina barn, då fristående skolor tidigare kunnat ta ut högre elevavgifter. Ask 
menade att de fristående skolorna, ”då de uppbär allmänna bidrag i likhet med 
det offentliga skolväsendet, inte får verka ekonomisk och socialt segregerande”, 
vilket innebar att de inte skulle få ta ut avgifter som stänger ute elever från att 
söka dem (1991/92:95, s. 16). I SEH-kommitténs utredning och i 
valfrihetspropositionerna ges således olika lösningar på det potentiella 
segregationsproblemet med fristående skolor: SEH-kommittén ville begränsa 
antalet, medan Ask vill öka det och i gengäld göra skolorna sökbara för alla.  

Efter att Socialdemokraterna tog makten 1994 tillsattes på nytt en utredning 
(en parlamentarisk kommitté) för att behandla frågor så som bidrag, avgifter 
och tillsyn för fristående skolor. Redan i utredningens titel – Likvärdig 
utbildning på lika villkor (SOU 1995:109) – understryks likvärdighet som en av 
de viktigaste utgångspunkterna för skolpolitiken. Detta mål återkommer flera 
gånger i texten:  
 

Ett av den svenska skolans främsta nationella mål är skollagens 
krav på nationellt likvärdig utbildning. Detta gäller inte enbart 
resultatet av undervisningen, utan även de organisatoriska, 
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personella och ekonomiska villkoren för skolverksamheten (SOU 
1995:109, s.39f).  

 
Likvärdighet knyts också på ett tydligt sätt samman med individers valfrihet i 
följande citat:  

 
Likvärdiga ekonomiska villkor för kommunala skolor och 
fristående skolor är en förutsättning för att alla föräldrar och 
elever skall ha valfrihet och inte bara ekonomiskt starka grupper 
(SOU 1995:109, s. 4).  

 
Resurserna från samhällets sida ses nu alltså inte längre som en i första hand 
jämlikhetsfrämjande och utjämnande aspekt för eleverna i skolan. Betoningen 
ligger även på att de ur ett verksamhetsperspektiv ska åstadkomma likvärdiga 
villkor för olika huvudmän att operationalisera utbildningsuppdraget, så att de 
ur ett individperspektiv kan främja valfriheten. Den principiella hållningen 
liknar här den som uttrycktes av Moderaterna under 1980-talet. Då fanns 
emellertid inte samma styrningsstruktur etablerad. I och med skiftet till mer 
nyliberala och New Public Management-influerade idéer begränsas räckvidden 
för utbildningspolitiken till en reformagenda för medborgarinflytande och 
valfrihet (Robertson & Dale, 2013; se även Lindensjö & Lundgren, 2000; 
Schüllerqvist, 1996).  

Relativ enighet om de fristående skolornas mångfaldsbidrag 
Den nya styr- och ansvarsmodellen och det verksamhetsnära likvärdighetsmålet 
skapade en ram inom vilken värdepremisser som individuell frihet och 
mångfald inte längre utgjorde lika starka spänningar gentemot jämlikhet och det 
samhälleliga utbildningsansvaret. I propositionen Likvärdig utbildning på lika 
villkor (Prop. 1995/96:200) som följde tidigare nämnda utredning med samma 
namn, understryks att:  
 

Fristående skolor är olika och bidrar till en mångfald inom 
skolväsendet. Mångfalden i sig är positiv och står inte i motsats 
till likvärdighet eller god kvalitet. Mångfalden är tvärtom som 
regel en förutsättning för utveckling och pedagogisk förnyelse 
(Prop. 1995/96:200, s. 37).  

 
Vad som framförs här är en radikalt annorlunda uppfattning jämfört med de som 
uttrycktes under 1960-, 70- och början av 80-talet av såväl Socialdemokraterna 
som av SEH-kommittén. Då ansågs mångfalden (här: av inriktningar) stå i 
opposition mot det enhetliga och sammanhållna skolväsende som ansågs borga 
för demokrati och ett mer jämlikt samhälle. Nu ses inget sådant 
motsattsförhållande, och heller ingen konflikt med idén om en likvärdig 
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utbildning (på grund av målstyrningen). Det kan här även erinras om 
ansvarspropositionen (Prop. 1990/91:18), i vilken Socialdemokraterna gick 
fram med nya riktlinjer för att öka det lokala handlingsutrymmet för pedagogisk 
utveckling inom den kommunala skolan. Då ansågs att behovet av fristående 
skolor skulle vara marginellt, medan de här ses som en förutsättning för den 
mångfald och förnyelse som omtalas. Genom Prop. 1995/96:200 togs även 
beslut om att fristående skolor skulle präglas av samma värdegrund som övriga 
grundskolan (a.a., s. 39), samt de skulle tilldelas medel enligt samma principer 
som de kommunala skolorna och därmed inte ha rätt att ta ut avgifter (a.a., s. 
52ff) – en bestämmelse som sedan låg fast.  

Sammanfattningsvis så markerar den period som undersökts här (1991-1997) 
en period då den individualistiska utbildningsdiskursen, som började vinna 
mark under förra perioden, blir relativt brett etablerad. Samhället ses fortfarande 
som en viktig utbildningsaktör, men premisserna för operationaliseringen av 
utbildning och dess mål är förändrade. Det kan uttryckas som att samhället 
avsäger sig delar av sitt inflytande, för att lämna utrymme för individer att ta 
ansvar för sin livskvalitet och sina livsval. I relation till Berlins (2002) 
distinktion mellan negativ och positiv frihet är just rätten att välja utbildning 
knutet till att stärka individers auktoritet över sina livsval, och därmed till 
frånvaron av externa påtryckningar och beslut (detta medan skolutbildningen i 
sig fortfarande kan vara nära förbunden med mål om positiv frihet, det vill säga 
till vilja och förmåga till självherravälde). För att valfriheten ska bli reell, och 
för att individen ska kunna ta sitt ansvar att nyttja den, ges även pluralism och 
jämlikhet delvis nya innebörder under perioden. De fristående skolorna sågs 
under 1980-talet främst som berättigade utifrån sitt bidrag till det allmänna 
skolväsendet, men nu, inom ramen för en individualistisk utbildningsdiskurs 
som betonar tillgodoseendet av individuella intressen, blir de även ett medel för 
att förverkliga medborgares personliga preferenser. Då måste det samtidigt råda 
jämlika villkor på spelplanen, en diskussion som under perioden främst kopplas 
till huvudmännens villkor. Relationen mellan jämlikhet och valfrihet handlar i 
första hand om att skapa jämlika förutsättningar att välja snarare än att valfrihet 
ska leda till ett mer jämlikt samhälle (åtminstone om man med det menar 
jämlikhet i livschanser). Strävan mot att skapa (jäm)lika förutsättningar att välja 
blir en logisk följd av ett system där elevers möjligheter är mer avhängigt just 
rätten och ansvaret att välja rätt (jfr Lubienski, 2008). 

Skolval i ett denationaliserat system: 2008–2020 
Detta kapitelavsnitt behandlar perioden 2008-2018. Strax före periodens början 
– år 2006 – skedde ett regeringsskifte till regeringen Reinfeldt (Moderaterna, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet), även kallad Alliansen. De 
följande åren genomfördes flera stora strukturreformer, däribland ny skollag, 
nya läroplaner och ny lärarutbildning. En uttalad avsikt var bland annat att 
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minska tolkningsutrymmet beträffande skolans kunskapsmål och 
ansvarsfördelning, då detta ansågs ha blivit för oklart i och med 1990-talets 
reformer och läroplaner (se t.ex. Adolfsson, 2013; Carlbaum, 2012).  

Ur ett bredare perspektiv präglas nu även utbildningspolitiken alltmer av vad 
Sundberg och Wahlström (2012) beskriver som en denationalisering. Globala 
policyagendor, inte sällan grundade på internationella jämförelser och 
utarbetade av transnationella policyaktörer, vinner allt större legitimitet och 
influerar nationell utbildningspolitik i större utsträckning än tidigare – inte bara 
i Sverige (se t.ex. Grek, 2009; Lawn & Lingard, 2002; Nordin & Sundberg, 
2014). Dessa mekanismer refereras ibland till som ”borrowing” och ”lending”, 
det vill säga att länder lånar reformer och ramverk som visat sig framgångsrika 
i en viss kontext, och sedan försöker implementera dem i den egna (Waldow, 
2008). I viss mån skulle man kunna säga att valfrihetsreformerna på 1990-talet 
utgör exempel på detta, då New Public Management ingalunda är ett svenskt 
påfund. Då var emellertid inte ”inlåningen” grundad i internationella 
jämförelser och policyaktörer på samma sätt.  

Friheten att välja oomstridd 
Mot slutet av den period som här behandlas kommer skolvalfriheten att bli 
alltmer problematiserad främst i förhållande till dess segregerande effekter. 
Åren efter Alliansregeringens tillträde framstår dock valfrihet som en oomstridd 
princip för utformningen av skolväsendet. Som en effektiv bild av detta kan 
nämnas titeln på skollagspropositionen från 2010: Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet (Prop. 2009/10:165). Här närmast avpolitiseras 
valfrihet mellan de två flankerande begreppen kunskap och trygghet. Dessa 
hade båda likaväl kunnat fingera i titeln på 1962 års skollag, men valfrihet hade 
det knappast. Att i denna titel likställa valfrihet med kunskap och trygghet, som 
utbildningspolitiska mål av samma dignitet, medför dels att den under 1970- 
och delvis 80-talet omdebatterade motsättningen mellan skolval och en 
likvärdig skola helt suddas ut, dels ett bekräftande av marknadslogiken som en 
nyckel till en bra skola. 

Propositionen Offentliga bidrag på lika villkor (Prop. 2008/09:171) 21, utgör 
ett exempel på hur flera av de frågor som var omstridda under 1970- och 80-
talen, och föremål för diskussion under 1990-talet, nu ses som självklarheter. 
Det finns ett ekonomiskt språkbruk som ramar in talet om utbildning, det vill 
säga språket är präglat av en marknadslogik och specifika antaganden om 
tillgång, efterfrågan, tillväxt och konkurrens. I följande citat uttrycks en generell 

 
21 Propositionen följde upp utredningen Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) som hade till uppgift att 
”föreslå hur man på några områden skall ändra i lagstiftningen så att offentliga och fristående skolor 
skall kunna bedriva verksamhet på lika villkor” (Dir. 2007:33, i SOU 2008:8, bil. 1, s. 177) – dvs. 
direktiv i samma riktning som i SOU 1992:38 och SOU 1995:109. En av de viktigaste uppgifterna 
handlade om att föreslå tydligare regler för beräkningen av kommunala bidrag (samma principer som 
alltså skulle gälla för resurstilldelning till fristående skolor) (SOU 2008:8, s. 108).    
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syn på valfrihet och fristående skolor, genom dåvarande utbildningsminister Jan 
Björklund (fp):  
 

Framväxten av allt fler fristående skolor har medfört mångfald, 
konkurrensutsättning och ökad valfrihet för föräldrar och elever. 
Valfriheten innebär att varje förskola eller skola måste förtjäna 
sina barn och elever. Mångfald och konkurrens är, i allt 
väsentligt, till fördel för kvalitetsutvecklingen i svensk förskola 
och skola. Fristående skolor är en självklar del av det svenska 
skolväsendet. Lika självklart är att villkoren för kommunala och 
fristående skolor så långt möjligt ska vara lika (Prop. 
2008/09:171, s. 25).  

 
Det är intressant att notera hur elever omtalas som något som ska förtjänas av 
skolor. Det innebär följaktligen att de elever som går i en viss skola har 
förtjänats av skolan i fråga, medan de skolor vars elevantal går ner på 
motsvarande sätt förtjänat också den utvecklingen. Det sägs inget mer specifikt 
om vad det är som gör att skolan förtjänar eleverna eller ej, men citatet antyder 
att det har med ”kvalitet” att göra. Det befäster antagandet om ett positivt 
förhållande mellan konkurrens (för vilken de fristående skolorna anses bidra till 
en nödvändig mångfald) och kvalitet; ett samband som även fördes fram i Prop. 
1991/92:95 och Prop. 1992/93:230 i samband med skolvalssystemets införande. 
Hur kvalitet ska förstås, och vad utbildningskvalitet egentligen innebär är dock 
inte givet. Enligt Bergh (2010) har utbildningskvalitet gradvis kommit att 
präglas mindre av aspekter som demokrati och bildning, till förmån för 
resultatkvalitet (en avgränsad idé om måluppfyllelse, med fokus på det som går 
att mäta), marknadskvalitet (nära kopplat till resultatkvalitet, men med särskild 
inriktning på aspekter som konkurrens och leverans) och systemkvalitet (sådant 
som effektivitet och systematiskt kvalitetsarbete). Sett ur skolvalsfrågans 
perspektiv är denna utveckling logisk, då ett skolsystem med stora inslag av 
valfrihet, och därigenom flera producenter av utbildning, driver fram krav på 
begripliga och mätbara kvalitetsmarkörer. Ett vanligt antagande är exempelvis 
att graden av måluppfyllelse hos olika skolor utgör en rationell grund för ett 
skolval (jfr Irisdotter Aldenmyr, 2008). Nedprioriteringen av skolkvalitet 
kopplat till demokratiaspekten kan delvis hänga samman med att målen om 
sammanhållning och utjämning tonats ner i takt med att den individualistiska 
utbildningsdiskursen blivit mer framträdande. Utan att här jämföra eller värdera 
innebörderna av nyare kvalitetsmarkörer, kan man åtminstone säga att idén om 
att skolor ska förtjäna sina elever förutsätter att föräldrar väljer skola baserat på 
någon form av kvalitet.  

Det är delvis utifrån utgångspunkter som dessa som Alliansregeringens syn 
på fristående skolor, och på vikten att säkerställa lika villkor, ska förstås. Det 
ska dock understrykas att ansvarsområdena för fristående och kommunala 
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huvudmän ser olika ut, såtillvida att de kommunala inte kan gå i konkurs, och 
har ett övergripande ansvar för planeringen av skolverksamheten i kommunen 
(i vilket bland annat ingår att kunna erbjuda plats till skolpliktiga barn). 
Argumentet för lika villkor, som ovan citerade proposition syftar till, kan 
således inte enbart grundas i ett ansvarsperspektiv. Det behöver rimligen också 
förklaras med att valfrihet är av godo både i princip (för att manifestera 
individers frihet att välja) och i praktik (att konkurrensutsättningen skapar just 
kvalitet). Som citatet ovan exemplifierar så understryks dessa idéer med en 
märkbar självklarhet: framväxten av fristående skolor har ökat valfriheten (här 
kan dock läggas till: för vissa), den innebär att skolor måste prestera, den är i 
allt väsentligt till fördel för kvaliteten i skolväsendet, och de fristående skolorna 
är en självklar del av skolväsendet (jfr Prop. 2008/09:171, s. 25; se även Prop. 
2009/10:165, s. 206).  

Som kapitlet återkommit till flera gånger är valfrihet helt centralt i den 
individualistiska utbildningsdiskursen. Ett exempel som illustrerar valfrihetens, 
och därmed i vis mån den individualistiska utbildningsdiskursens, väletablerade 
ställning vid denna tidpunkt är utredningen Friskolorna i samhället (SOU 
2013:56) som mot bakgrund av det växande antalet fristående skolor22 skulle 
utreda ägandestruktur och förbättrade tillsynsmöjligheter. Utredningen var 
parlamentariskt tillsatt, men i slutbetänkandet reserverade sig två partier 
(Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet) som ville pröva, diskutera och 
alternativt begränsa de fristående skolornas möjligheter till vinstuttag (se SOU 
2013:56, s. 349-355). Dessa reservationer avvek från utredningens 
utgångspunkt att reformerna för valfrihet varit mycket positiva och att de, även 
om de ansågs behöva justeras för att fungera ännu bättre, inte skulle begränsas. 
Tvärtom anser kommittén att de vill ”slå vakt om det fria skolvalet” eftersom 
möjligheten att välja skola ”är av stort värde, både för den enskilde eleven och 
för att stimulera utvecklingen inom skolväsendet” (a.a., 15). Tilltron till 
valfrihet och marknadslogik framstår här närmast som en villkorande 
bekännelse för tillträde till det utbildningspolitiska samtalet.  

Är det möjligt att kombinera skolval och rättvisa? 
I detta avsnitt görs en lite mer internationell utblick mot OECD:s skolvalspolicy, 
med särskilt fokus på OECD-rapporten Improving Schools in Sweden: An 
OECD Perspective. Den utgör 2010-talets mest explicita svenska exempel på 
borrowing och lending, eller denationalisering om man så vill (jfr Sundberg & 
Wahlström, 2012). Den svenska regeringen gav OECD i uppdrag att utvärdera 
den svenska skolan bland annat mot bakgrund av Sveriges sjunkande resultat i 
internationella kunskapsmätningar. 23 Dessa kom att få inflytande i den svenska 

 
22 Utredningen anger att drygt 16 % av eleverna i grund- eller gymnasieskolan går i en fristående skola, 
jämfört med mindre än en procent 20 år tidigare (SOU 2013:56, s. 15).  
23 OECD påbörjade detta under regeringen Reinfeldt (2010-2014: Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet och Folkpartiet). Rapporten färdigställdes under regeringen Löfvén (2014-2018: 
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utbildningspolitiska kontexten, inte minst då Skolkommissionen (SOU 2016:38 
och SOU 2017:35) enligt sitt direktiv skulle utgå ifrån OECD:s 
rekommendationer (se Dir. 2015:35 i SOU 2016:38, bil. 1, s. 183).24  

OECD, som ett transnationellt nätverk av medlemsländer, och med ett 
särskilt intresse för utbildning genom ansvaret för PISA-studierna, utgör en 
viktig transnationell policyaktör. Vad gäller skolvalsfrågan, så har OECD 
publicerat ett antal egna rapporter som jämför utformning och utfall av olika 
typer av skolvalssystem bland sina medlemsländer (2012a, 2012b, 2017, 
2019).25 OECD:s övergripande ingång till skolvalsfrågan handlar om huruvida 
det i ett skolväsende med skolval som elevfördelningsprincip går att kombinera 
kvalitet och resultat (inte minst kopplat till PISA-undersökningarna) med mer 
sociala mål om rättvisa. I Improving Schools in Sweden beskriver OECD 
skolvalsfrågans rättvisekärna effektivt:    
 

In theory, school choice should enable all student, irrespective of 
background, to choose which school they would like to attend. 
However, school choice poses risks that can exacerbate inequities 
and segregation (OECD, 2015, s. 93).  

 
Citatet belyser det spänningsfält mellan ökad individuell frihet och ökad 
ojämlikhet som givits olika betoningar också i svensk kontext sedan 1970-talet. 
För att förhålla sig till detta lutar sig OECD mot aggregerade slutsatser som 
dragits i jämförande studier mellan medlemsländer, så som:  
 

- Skolsystem med hög grad av offentligt finansierade fristående skolor 
har lägre grad av social differentiering (vad gäller denna punkt ligger 
Sverige högt jämfört med genomsnittet, se OECD, 2012a, s. 29).   

- Mer genomtänkta vouchers (skolpeng, enkelt uttryckt), som är så kallat 
”progressiva” och gynnar socioekonomiskt utsatta elevgrupper, 
motverkar segregation bättre än universella (OECD, 2012a, s. 34ff).  

- Skolvalssystem där skolor kan använda urvalskriterier som i praktiken 
väljer bort elever medför en större social differentiering och leder till 
att socioekonomiskt gynnade elevgrupper är överrepresenterade i dessa 
skolor, som framförallt är privata/fristående (OECD, 2012a, s. 40) 

 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och beskrivs av OECD som en analys av svensk kontext och 
policy, av internationella ”best practices”, av besök i Sverige samt av konsultationer med såväl svenska 
som internationella experter (OECD, 2015, s. 4). 
24 Att en svensk regering tar detta initiativ är en historisk brytpunkt, då Sverige från och med införandet 
av den sammanhållna grundskolan 1962 och flera år framåt, sågs som ett föregångsland inom 
utbildning. Sverige var då vad man skulle kunna kalla en ”lender”, vilket fick inflytande över 
självbilden som en stark utbildningsnation (Waldow, 2008).  
25 Någon form av skolvalssystem är den vanligaste formen för elevfördelning bland OECD:s medlems- 
och samarbetsländer. I samband med PISA 2015 uppgav 64 % av de tillfrågade föräldrarna att de hade 
inflytande över elevernas placering (OECD, 2017, s. 5). Utformningen på systemen varierar dock från 
öppna inskrivningssystem till mer restriktiva motsvarigheter som tar hänsyn till sociala faktorer. 
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Det är utifrån utgångspunkter som dessa som OECD:s generella inställning till 
skolval ska förstås. Den uttrycks på följande vis i Improving Schools in Sweden:  
 

[S]ystems with low levels of competition among schools often have 
high levels of social inclusion, meaning that students from diverse 
backgrounds attend the same schools. In contrast, in systems 
where parents can choose schools, and schools compete for 
enrolment, schools are often more socially segregated (OECD, 
2015, s. 93).  

 
Eftersom OECD slår fast att skolval tenderar att segregera, så kan det instinktivt 
tyckas svårt att argumentera för att ha det, utifrån pedagogiska motiv. Här intas 
emellertid det motsatta perspektivet. OECD (2015) anser att det är möjligt att 
förverkliga förhoppningar om valfrihet, kostnadseffektivitet, engagemang och 
pedagogisk förnyelse, och samtidigt tillämpa skolval, förutsatt att det regleras. 
OECD hävdar till och med att skolval kan användas som lösning på de 
jämlikhetsorienterade problem som det beskylls för att skapa – en idé som 
kommer att bli ännu mer explicit i Skolkommissionens betänkanden.  

Övergripande menar OECD (2015) att hela det svenska skolväsendet är i 
behov av ett tydligare statligt mandat för att säkerställa en mer enhetlig och 
jämlik finansiering, så att alla elever får tillgång till en kvalitativ utbildning som 
beaktar både individers och gruppers behov (a.a., s. 100f). Vad gäller det 
svenska skolvalssystemet mer specifikt så är OECD tämligen kritiskt, och 
menar att de i sin nuvarande form både segregerar och på sikt kan leda till ett 
minskat möjlighetsrum för socialt utsatta grupper (a.a., s. 96f, 101).  

För att det svenska skolvalssystemet ska bli mer rättvist föreslår OECD tre 
konkreta förändringar (OECD, 2015, s. 101f). För det första menar OECD att 
informationstillgången behöver förbättras, eftersom:  

 
[S]ome parents are less able than others to access the 
information. Less affluent parents or parents from minorities may 
exercise choice less because they have less access to information 
or lower-quality information (OECD, 2015 s. 95). 

 
Denna typ av rekommendation, gällande information om exempelvis 
skolkvalitet, återkommer OECD till även i andra rapporter, även om det 
framhålls att detta inte alltid är tillräckligt då motiverade och välutbildade 
föräldrar tenderar att ha bättre förutsättningar att välja (jfr OECD, 2017, s. 23). 
I analogi med Prop. 2008/09:171, som ansåg att skolor behöver ”förtjäna” sina 
elever, så kan här hävdas att betoningen av att använda information håller 
eleven (eller föräldern) ansvarig för att göra ett aktivt och övervägt val, och på 
så vis ”förtjäna” skolplatsen.  
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För det andra föreslås i Improving Schools in Sweden att Sverige bör tillämpa 
en kontrollerad valmekanism för att verka för mer allsidig elevsammansättning: 
 

This requires ensuring that equity criteria are adopted for schools 
to prioritise disadvantaged students or that funding arrangements 
make disadvantaged students more attractive to high-performing 
schools (OECD, 2015, s. 102). 

 
Även denna typ av förslag är ofta återkommande i OECD:s rapporter, antingen 
genom att skapa incitament med viktad skolpeng (progressiva vouchers, se t.ex. 
OECD, 2012a, s. 34ff; 2017, s. 24) eller genom att introducera så kallade 
”controlled choice schemes” (OECD, 2012b, s. 40f), det vill säga mekanismer 
som mer ingripande fördelar elever utifrån socioekonomiska faktorer.  

För det tredje förordas utarbetande av nationella riktlinjer som säkrar en 
bättre samordning mellan allmänna och fristående på kommunal nivå i såväl 
planerings- som i utvecklings- och utvärderingsarbete (OECD, 2015, s. 102).  

Samling för skolan – och för skolval 
De utgångspunkter som synliggjordes i föregående avsnitt kom att få betydelse 
för Skolkommissionens arbete (SOU 2016:38; SOU 2017:35), som tillsattes för 
att ”lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i 
undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan” (SOU 2016:38, s. 41). Båda 
betänkandena har huvudtiteln Samling för skolan, vilket tyder på en ambition 
att göra en form av omtag. Vad gäller skolvalsfrågan så sker en viss förskjutning 
mot tidigare analyserade texter, genom att segregationsproblematiken här 
hamnar i förgrunden för resonemangen om hur likvärdiga 
utbildningserfarenheter ska skapas, jämfört med tidigare då frågor om 
likvärdiga villkor för huvudmän var mer framträdande.  

Problembild: ett skolvalssystem som inte fungerar 
I den analys av skolans problem som tecknas i Skolkommissionens båda arbeten 
så understryks att det är svårt att slå fast en orsak till den svenska skolans 
försämrade kunskapsresultat. I delbetänkandet pekas bland annat på strukturella 
brister i huvudmännens kapacitet och ansvarstagande liksom avsaknad av en 
enhetlig finansieringsstrategi, punkter som båda lyftes fram av OECD (SOU 
2016:38, s. 14). Skolkommissionen menar även att ”viktiga förklaringar står att 
finna i de förändringar på skolans område som skedde under 1990-talet” (a.a., 
s. 55). Vad gäller skolval lyfts fram att reformerna lett till att fler i dag har 
alternativ att välja mellan, men att systemet samtidigt har brister då det bidrar 
till segregation, då skolor inte konkurrerar på lika villkor och då det inte förmår 
vara självreglerande kvalitetsmässigt som var förhoppningen (a.a., s. 60f).  

I Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) fördjupas de 
resonemang som förts i delbetänkandet, och flera förslag ges. 
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Skolkommissionen pekar dock på svårigheten i att mäta likvärdighet, då man 
behöver väga in faktorer som familjebakgrund, skolnivåeffekter och 
skolsegregation, och då det är svårt att fastställa en rimlig nivå (SOU 2017:35, 
s. 283f). Mot bakgrund av detta kapitels analyser kan också tilläggas att en 
problematik i att mäta likvärdighet består i begreppets skiftande uttolkningar 
över tid (jfr Englund & Quennerstedt, 2008). Vad gäller de former av 
skolsegregation som uppstår till följd av skolval menar Skolkommissionen 
(SOU 2017:35, s. 292f) att det finns ett särskilt behov av att se över rådande 
urvalsregler. Närhetsprincipen framställs som problematisk, då föräldrar 
tenderar att av praktiska och ekonomiska skäl välja en skola nära hemmet – och 
väljer de inte, placeras eleven enligt motsvarande princip, vilket gör att den 
existerande boendesegregationen blir utslagsgivande även i skolan. 
Skolkommissionen hävdar att skolval kan vara en möjlighet att välja sig ur ett 
segregerat område, men att långa köer till fristående skolor gör den praktiska 
möjligheten liten för föräldrar som saknar informationsövertag. Likaså betonas 
att etableringsfriheten för fristående skolor kan leda till att de av eget intresse 
väljer att etablera sig och rikta information till elever i områden de vill attrahera.  
 
Samhälleliga intressen i en individualistisk utbildningsdiskurs 
Den mer kritiska diskussion som förs av OECD och Skolkommissionen är 
intressant. Den för till viss del fram nygamla aspekter på agendan, så som ökad 
segregation och bristande likvärdighet ur ett elevperspektiv. Farhågor om dessa 
följder uttrycktes exempelvis av SEH-kommittén i början av 1980-talet, då mål 
som sammanhållning och enhetlighet var gränssättande. Nu formuleras flera av 
Skolkommissionens förslag utifrån en ambition att åstadkomma mer allsidiga 
elevsammansättningar och större kompensation. Skillnaden är att denna 
diskussion nu tar form i en ny utbildningspolitisk kontext som länge varit 
präglad av en individualistisk utbildningsdiskurs som betonar individens 
intressen och ansvar i och för utbildning. Regelverket är också ett helt annat – 
skolor kan nu göra vinst, huvudmän erhåller finansiering enligt samma principer 
och de fristående skolornas mångfaldsbidrag är en icke-fråga. Här kommer 
några av förslagen att kort behandlas.  

För det första föreslås huvudmannen avkrävas ett större ansvar att aktivt 
verka för en allsidig social sammansättning på skolenhetsnivå, medan rektorn 
åläggs detsamma inom skolenhetens undervisningsgrupper (SOU 2017:35, s. 
294). Angående förslagets ambition var både regeringen, i den efterföljande 
propositionen (Prop. 2017/18:182), och de flesta remissinstanserna överens. 
Regeringen betonar i skälen för sitt förslag att skollagen anger att ”utbildningen 
i grundskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en 
god grund för ett aktivt deltagande i samhället” (a.a., s. 23f). Därför ses detta 
som en aspekt av likvärdighet, med följden att skolans uppdrag försvåras av 
segregerade skolmiljöer.  
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Ett mer omstritt förslag av Skolkommissionen rörde ändrade urvalsregler, 
och då framförallt förslaget om att kunna tillämpa lottning istället för kötid 
(lottning föreslogs även kunna tillämpas av kommunala huvudmän). Då 
Skolkommissionen, som tidigare belysts, ansåg att kötid gav oproportionerliga 
fördelar till de föräldrar som hade möjlighet att ställa sina barn i kö, föreslogs 
att det urvalskriteriet skulle förbjudas, och istället kunna ersättas av slump – 
också det i syfte att främja en mer allsidig elevsammansättning (SOU 2017:35, 
s. 299f). Förslaget mötte dock så stort motstånd av oppositionen att regeringen 
inte gick vidare med det i den efterföljande propositionen, utan meddelade att 
frågan skulle utredas vidare (Prop. 2017/18:182, s. 26). I grunden handlar det 
om två olika rättviseuppfattningar om kötid: å ena sidan är det rättvist att ges 
bättre förutsättningar att få en skolplats genom att ha engagerat sig och ställt sig 
i kö i tid (en uppfattning som kan sägas vara hemmahörande i en mer 
individualistisk utbildningsdiskurs, med en betoning av det egna ansvaret; den 
individuella friheten blir så att säga ”förtjänad”), å andra sidan skulle det kunna 
ses som orättvist då kötid utestänger dem som inte haft samma möjligheter att 
engagera sig.  

Att grunda den allsidiga skolmiljön i ett likvärdighetsperspektiv har 
pluralistiska förtecken såtillvida att förslagen eftersträvar interaktion mellan 
olika sociala grupper i skolan. Den knyter även an till Kymlickas och Dworkins 
diskussion om jämlikhet som en abstrakt idé om att behandla alla (här: barn) 
som likar. Av denna egalitära idé följer att staten är moraliskt förpliktigad att 
behandla varje medborgares intressen med samma omsorg, hänsyn och respekt 
(Dworkin, 1978, 1986; Kymlicka, 1995). I det avseendet – i relation till staten 
som ansvarig – är Skolkommissionens kanske mest intressanta förslag det om 
ett ”aktivt” skolval (SOU 2017:35, s. 295f). I praktiken innebär detta ett 
obligatoriskt skolval, genom att införa en reglering att skolplacering ska föregås 
av ansökan. Skolkommissionen understryker att skolval, för att bli det 
segregationsdämpande verktyg som OECD talar om, måste utnyttjas av fler – 
en konsekvensanalys som delvis underkänner talet om att ”[b]lotta existensen 
av en rätt att välja innebär att elever och föräldrar får större inflytande”, en 
ståndpunkt som yttrades i samband med skolvalets införande (Prop. 
1992/93:230, s. 27). Kombinerat med förändrade regler om urvalskriterier samt 
förbättrad informationstillgång om skolors kvalitet och kunskapsutveckling (jfr 
OECD, 2015, s. 101f) antas ett sådant, mer tvingande, skolvalssystem kunna 
lösa delar av skolsegregationen: 
 

Förbättrad information i kombination med det obligatoriska valet 
kommer att leda till att fler vårdnadshavare väljer bort 
segregerade skolmiljöer med låg socioekonomisk status. 
Mekanismen som leder till minskad skolsegregation blir i så fall 
att man helt enkelt tunnar ur elevunderlaget på de segregerade 
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skolorna och fördelar eleverna på andra skolor där segregationen 
är mindre (SOU 2017:35, s. 296). 

 
Här blir det i någon mening upp till individer att lösa problemet. Staten 
behandlar alla som likar genom att alla ges rätt (här: skyldighet) att välja skola, 
och genom att individer gör detta antas större samhällsproblem kunna lösas. I 
den efterföljande propositionen går regeringen vidare med förslaget, och 
konstaterar att ”valfriheten är här för att stanna” (Prop. 2017/18:182, s. 26); att 
den är nödvändig och möjlig att utforma så att den kan gynna alla. Exemplet 
visar möjligen på att rättviseorienterade reformer, i en mer individualistiskt 
betonad utbildningsdiskurs, har lättare att vinna legitimitet om aktörskapet så 
att säga utgår ifrån den enskilde. Citatet tydliggör även hur det ekonomiska 
språkbruk som präglade propositionen om offentliga bidrag på lika villkor 
(Prop. 2008/09:171) fortsatt ramar in talet om skola och skolval. Det finns något 
paradoxalt över att såväl OECD som Skolkommissionen sätter sin tillit till att 
det fria skolvalet ska lösa den problematik som det beskylls för att ha orsakat. 
Specifikt formuleringen att ”man helt enkelt tunnar ur elevunderlaget på de 
segregerade skolorna” indikerar att en viss grad av tillfällig ojämlikhet kan 
accepteras. Implicit innebär nämligen resonemanget att vissa skolor – de sämre, 
segregerade – kommer att behöva stänga på grund av för svagt elevunderlag (ett 
antagande som blir komplext i praktiken, då kommunala skolor är svårare att 
stänga än fristående). Förslaget är underbyggt av en konflikt mellan valfrihet 
och likvärdighet, men idén om valfrihet i sig ifrågasätts inte nämnvärt.  

En begynnande pendelrörelse 
Flera av de förslag som introducerades av Skolkommissionen följs upp och 
utvecklas i En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning (SOU 2020:28), som tillsattes 2018 för att mer specifikt utreda 
och föreslå åtgärder riktade mot skolsegregation och bristande kompensatorisk 
resursfördelning. För detta föreslås staten ta ett betydligt större ansvar än 
tidigare.26 Vad gäller skolvalsfrågan så förs en problematiserande diskussion 
om några av de vanligt förekommande antagandena om skolval, däribland dess 
potential som segregationsverktyg:  
 

Skolval är inte ett uppenbart instrument för att bryta 
skolsegregation och enligt en samlad internationell forskning 
tenderar skolsegregationen avseende socioekonomi och ursprung 
att öka när skolval införs (SOU 2020:28, s. 267). 

 
Själva idén om skolval, menar Likvärdighetsutredningen, bär på inbyggda 
motsättningar mellan å ena sidan att beakta individers (vårdnadshavares) 

 
26 Likvärdighetsutredningens förslag om resursfördelning kommer att fördjupas mer i kapitel sju.  
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preferenser, och å andra sidan dels förutsägbarhet (att veta vilken skola ens barn 
ska få gå på), dels samhälleliga mål om social sammanhållning (skolval tenderar 
att segregera) (SOU 2020: 28, s. 228-230). Detta beskrivs som värden som 
behöver balanseras mot varandra (jfr Brighouse, 2004). 
Likvärdighetsutredningen betonar dock att skolval fungerar olika, och med de 
brister som utredningen noterat så hävdas det att ”möjligheterna för att göra det 
svenska skolvalet mindre segregerande måste betraktas som goda” (SOU 
2020:28, s. 267). Det mest genomgripande förslaget är ett gemensamt skolval, 
som föreslås vara ”aktivt” i den mening som Skolkommissionen angav, men 
som omfattar alla huvudmän – kommunala som fristående – i gemensam 
ansökningsprocess. Förslaget om ett gemensamt skolval tillskrivs stor potential 
att råda bot på många av de problem som identifieras: genom att skolplaceringar 
centraliseras i ett system ska systemet bli mer transparent, rättssäkert, 
utvärderingsbart, lättillgängligt samt kunna undvika ”överplacering” för 
kommunala skolor, på grund att elever kan ges plats i fler än en skola annars 
(a.a., s. 241ff).  

Vad gäller urvalsgrunder så menar utredningen att dagens urvalsgrunder 
”lämnar litet handlingsutrymme för de huvudmän som vill verka för en mindre 
segregerad skola” (a.a., s. 355). I samband med den kanske mest kontroversiella 
urvalsgrund som föreslås, kvoter, så binds skolans sociala och demokratiska mål 
samman med vikten av skolan som en mötesplats:  

 
Möjligheterna att lyckas med skolans breda samhällsuppdrag, att 
stödja elevers utveckling till ansvarskännande individer och 
medborgare, att bidra till demokratiska värderingar, att främja 
aktning för varje människas egenvärde, förståelse mellan 
människor och förmåga till solidaritet och medmänsklighet, är i 
hög grad avhängigt skolans karaktär som mötesplats (SOU 
2020:28, s. 363).  

 
I den kollektivistiska utbildningsdiskurs som präglade tiden efter 
differentieringsfrågan var målet om sammanhållning kopplat till det enhetliga 
skolväsendet. Här binds liknande mål om solidaritet och förståelse mellan 
människor tydligt samman med skolan som en sorts kommunikativ arena där 
människor från olika bakgrunder möts. Det är inte så att dessa mål inte 
existerade 10-15 år tidigare. Skillnaden här är att det nu föreslås mer ingripande 
interventioner i valfriheten genom kvoter, som beskrivs som ”[d]et mest 
rättframma sättet att inom ramen för ett skolvalssystem påverka skolornas 
elevsammansättning” (SOU 2020:28, s. 344).27  

 
27 Utredningen för flera resonemang kring att det är problematiskt att klassificera en kvot som ska gälla 
överallt (både ur juridiska och sociala skäl, se SOU 2020:28, s. 363ff). Därför föreslås att huvudmän 
själva ska kunna utforma kvoter, baserade på lokala förhållanden och med syfte att åstadkomma en 
allsidig elevsammansättning. Kvoterna föreslås anmälas till Skolverket som ska godkänna 
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Likvärdighetsutredningen ställer sig bakom delar av de förslag som 
Skolkommissionen gav, bland annat att inte tillåta kötid som urvalsgrund för 
fristående skolor. Intressant att notera är att förslaget om lottning återkommer, 
men under namnet ”lika möjligheter”, både till kommunala och fristående 
skolor. Här ges alltså en mer jämlikhetsbetonad etikett på urvalsgrunden, istället 
för en som för tankarna till nyckfullhet, även om innebörden i stort sett är 
densamma. Man menar att ”[l]ika möjligheter har fördelen att det är en neutral 
urvalsgrund som ger alla elever som sökt till en skola samma chans att komma 
in, oavsett familjebakgrund eller bostadsområde” (SOU 2020:28, s. 352), men 
betonar samtidigt att det inte givet bryter segregationen, då det är beroende av 
vilka skolor som olika elevgrupper söker. 

Sammanfattningsvis kan den här behandlade tidsperioden (2008-2020) 
beskrivas som följer. Vid dess start var den individualistiska 
utbildningsdiskursen kraftigt dominerande, till den grad att valfrihet som 
representation av individuell frihet – och som ett framskrivet 
utbildningspolitiskt kärnvärde – var närmast oomtvistat. Det skulle nästan 
kunna talas om en valfrihetens hegemoni, då tanken att skolan ska sträva efter 
att ta tillvara elevers och föräldrars personliga önskemål inte längre tycks vara 
något som behöver argumenteras för. I OECD:s och Skolkommissionens texter 
märks en något mer kritisk ton, men fortsatt har valfriheten en stark ställning, 
och det är snarare runt den som man ska hitta kreativa justeringar. Samtidigt så 
visar ändå de senare texterna under tidsperioden på ett mer problematiserande 
förhållningssätt. I ett avsnitt poängterar Likvärdighetsutredningen att reformer 
inte sällan ”kännetecknas av en pendelrörelse” (SOU 2020:28, s. 147). Vad som 
främst åsyftas i det sammanhanget är att utredningen föreslår ett mer 
centraliserat och statligt ansvar för flera aspekter av skolväsendet, jämfört med 
den rådande situationen. Det skulle samtidigt gå att tala om utredningen som 
ännu ett steg, ännu en rörelse i en avlång och utsträckt skolvalspendel, som 
närmar sig en mer kritisk diskussion om skolvalsfrågan; en rörelse som till viss 
del avstannade under Corona-pandemin, men som nu potentiellt tar ny fart igen 
med propositionen Ett mer likvärdigt skolval, överlämnad till riksdagen 17 mars 
2022, som föreslår ”ändringar i Skollagen (2010:800) […] för ett mer rättvist 
skolval” (Prop. 2021/22:158, s. 1, min kursivering). 

Skolvalsfrågans betoningsförskjutningar 
Kapitlet har visat på hur skolvalsfrågans värdepremisser har kommit till uttryck 
i utbildningspolitiska texter om skolval under perioden 1975-2020. Antagandet 
har varit att skolvalsfrågan och dess värdepremisser kan förstås utifrån två över 
tid parallellt existerande utbildningsdiskurser: en individualistisk, som gör 

 
urvalsgrunder, vilket man också hoppas ska leda till att erfarenheter av goda exempel ska kunna 
sammanställas.   
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anspråk på att skolutbildning ska tjäna individers intressen och behov (och 
samtidigt understryker individens ansvar), och en kollektivistisk som betonar 
det samhälleliga ansvaret för skolutbildningen och att denna ska tillgodose 
samhälleliga och gemensamma behov och intressen. 

Ur ett övergripande diskursperspektiv karaktäriseras större delen av den 
undersökta perioden av en förskjutning från en kollektivistisk till en 
individualistisk utbildningsdiskurs. Denna diskursiva rörelse är 
väldokumenterad (se t.ex. Dahlstedt, 2007; Englund, 1996b; Englund & 
Quennerstedt, 2008; Millares, 2015; M. Olson, 2008; Schüllerqvist, 1996). 
Under den första tidsperioden, 1975-1990, framförallt till en början, var mer 
kollektivistiska idéer om jämlikhet, enhetlighet och sammanhållning 
närvarande. Under 1980-talet påbörjas en gradvis förskjutning mot att vilja 
inkludera och tillgodose fler individuella preferenser inom ramen för det 
samhälleliga utbildningsansvaret. Under den andra tidsperioden, 1991-1997, 
etableras den individualistiska utbildningsdiskursen och ett mer 
individualistiskt synsätt på utbildning kommer till uttryck dels genom värnandet 
av valfrihet, dels genom att påtala individers ansvar att nyttja valfriheten och 
göra aktiva ställningstaganden. Under den tredje tidsperioden, 2008-2020, är till 
en början detta individualistiska synsätt närmast dominerande. Det ska dock 
sägas att den individualistiska utbildningsdiskursen inte raderar ut samhället 
som utbildningsaktör. Samhället spelar fortfarande en viktig roll, men mer som 
riktningsgivare (genom målstyrning) och som möjliggörare av bättre 
konkurrensvillkor (på samma sätt som individen heller inte var oviktig då den 
kollektivistiskt präglade utbildningsdiskursen var mer framträdande, utan sågs 
som en viktig beståndsdel i den moderna demokratin). De sista åren av den 
tredje tidsperioden utmärks av ett något mer kritiskt samtal om skolval och dess 
segregerande effekter; dock fortfarande med utgångspunkten att valfriheten i 
sig kan ha ett värde för både individ och skolväsende, men att den kan vara i 
behov av att regleras och justeras.  

Kapitlet visar även hur värdepremisserna individuell frihet, pluralism och 
jämlikhet skiftar över tid – både i betoning och i betydelse. Jämlikhet går från 
ett mer omfattande kompensatoriskt och utjämnande jämlikhetsbegrepp inriktat 
på individers livschanser, till att i en individualistisk utbildningsdiskurs mer 
handla om lika möjligheter att välja skola. Individuell frihet går från att inte ha 
varit ett lika framträdande utbildningspolitiskt mål, mer kopplat till de 
livschanser som ett utjämnande skolväsende kan erbjuda barn, till att växa i 
betydelse och alltmer likställas med rätten och möjligheten att förverkliga sina 
egna intressen, sin egen livskvalitet, utan yttre påtryckningar, genom att kunna 
välja. Frihetsbegreppet blir genom denna utveckling ganska isolerat från ett mer 
relationellt synsätt på frihet som ett gemensamt socialt strävansmål. Pluralism 
genomgår en intressant förändring i förhållande till de fristående skolorna. Från 
att närmast ha setts som ett problem, i ljuset av målen om enhetlighet och 
sammanhållning, via att under 1980-talet accepteras utifrån idéer om 



   
 

107 

samhällsnytta, till att ses som en förutsättning för såväl pedagogisk förnyelse 
som individuell frihet. Det är viktigt att betona att dessa förändringar också 
samspelar med den enorma styrförändring som ägde rum omkring 1990, då 
kapaciteten att centralt överse utbildningssystemet övergavs för att lokala och 
individuella behov bättre skulle kunna bli tillgodosedda.  

Förskjutningarna av vilka värdepremisser som betonas, liksom av hur de 
betonas, visar att värdepremisserna i sig, likt diskurserna, i viss mån kan ses 
som gränssättande legitimeringsgrunder. Utsagor och än mer föreslagna 
förändringar av utbildningspolitiken och mer specifikt skolval får inte 
genomslag om de uppfattas stå i stark strid med exempelvis individers frihet, 
eller ses som en risk för eskalerad ojämlikhet. Hur denna legitimitet formuleras 
och erhålls, det vill säga hur förslag grundas i de värdepremisser som 
undersökts, kan dock ses som avhängigt de utbildningsdiskurser som vid en 
given tidpunkt har störst tolkningsföreträde.  

Det kanske mest intressanta, och för avhandlingens räkning mest relevanta, 
är det som händer alldeles mot slutet av hela den tidsperiod som studerats. 
Genom Skolkommissionen, och ännu mer Likvärdighetsutredningen, inträder 
förnyade krav på re-centralisering, men framförallt förs även en mer 
problematiserande diskussion i förhållande till skolvalets och marknadslogikens 
kompatibilitet med skolans demokratiska samhällsuppdrag. Det vore att gå väl 
långt att kalla det för en ny utbildningsdiskurs, men möjligen skulle man kunna 
tala om en början – ett embryo – till en diskursiv förändring i hur skolval 
omtalas. Det kan jämföras med den diskussion som fördes i slutet av 1980-talet 
om behovet av att ge det lokala och individuella större utrymme, och som sedan 
också ledde till konkreta politiska förändringar. Nu är förutsättningarna de 
omvända – skolval och fristående skolor är väletablerade – och det finns ingen 
ambition i texterna att byta ut detta system. Däremot förs förslag fram för att 
något mer ingripande förändra villkoren (som lottning, gemensamt skolval och 
kvoter); förslag som förmodligen inte hade varit tänkbara 10 år tidigare.  

Det är inte säkert att embryot till förändring innebär att utvecklingen kommer 
fortsätta i denna riktning och sluta med att skolvalsfrihet avskaffas, eller att det 
per automatik vore det rätta. Vad det däremot förhoppningsvis medför är en 
öppning för ett mer kritiskt prövande samtal om skolvalsfrågan; ett samtal som, 
för att tala med Dewey (1922/1983, 1932/1985, 1933/1986), har potential att 
vara reflekterat och därmed bidra till socialt intelligent förändring. Såtillvida 
bäddar detta embryo för avhandlingens iscensättande läsningar, som avser att 
pröva skolvalsfrågan utifrån tre rättviseperspektiv. I nästföljande kapitel 
presenteras de tre rättviseperspektiven i sin helhet.  
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5. TRE PERSPEKTIV PÅ RÄTTVISA 

Genom detta kapitel påbörjas det andra steget i avhandlingens prövande 
hållning, som syftar till att skapa förutsättningar för moralisk reflektion kring 
skolvalsfrågan genom att utforska följderna av tre rättviseperspektiv. I kapitlet 
presenteras avhandlingens tre rättviseperspektiv – John Rawls rättvisa som 
skälighet, Nancy Frasers tredimensionella rättviseperspektiv samt Amartya 
Sens capability approach. De tre rättviseperspektiven behandlar på olika sätt 
och med olika betoningar skolvalsfrågans värdepremisser individuell frihet, 
pluralism och jämlikhet, och integrerar dem i tre sammanhängande synsätt på 
rättvisa. Kapitlet redovisar rättviseperspektivens bärande begrepp och idéer, 
förklarar deras relevans för skolvalsfrågan samt preciserar tre analysfrågor per 
perspektiv. Därigenom bäddar kapitlet för de iscensättande läsningar som görs 
i kapitel sex, sju och åtta, då utbildningspolitiska texter om skolval analyseras 
utifrån Rawls, Fraser och Sen. Rättviseperspektiven ses som 
handlingsalternativ; som tre alternativa sätt att förstå rättvisa. De utgör verktyg 
för att definiera, prioritera och balansera värdepremisser och konkurrerande 
anspråk, i en prövande process mot en mer reflekterad förståelse av 
skolvalsfrågan (Brighouse, 2004; Dewey, 1933/1986).  

Första perspektivet: John Rawls 
I denna del presenteras John Rawls rättviseperspektiv. Utmärkande för 
perspektivet är att det är tydligt samhällsorienterat. Det är också främst 
teoretiskt grundat, då Rawls, i teorin, konstruerar ett antal premisser som hans 
argumentation sedan utgår ifrån. Rawls (2001/2005, s. 26ff) uttrycker själv att 
den mest fundamentala idén i perspektivet är uppfattningen om samhället som 
ett skäligt system för ett långsiktigt socialt samarbete. Det som utmärker det 
samhälle som Rawls resonerar kring är, förenklat, att det är välordnat. För 
Rawls betyder det att samhället är styrt av en politisk rättviseuppfattning som 
anger regler för handlingar som alla deltagare accepterar (och vet att andra 
accepterar). Det råder också skäliga villkor för samarbete, det vill säga 
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människors levnadsvillkor är ordnade på ett sådant sätt att de, om de är 
förnuftiga, har rimliga skäl att acceptera dem. Mot bakgrund av detta menar 
Rawls att rättvisans främsta mål är att konstruera en rättvis och långsiktigt stabil 
organisering av samhällets grundstruktur, i meningen samhällets viktigaste 
politiska och sociala institutioner. Detta då grundstrukturen har så långtgående 
konsekvenser för fördelningen av rättigheter och skyldigheter, och för 
människors målsättningar och möjligheter (Rawls, 1971/1996, s. 28f, 
2001/2005, s. 31f). Rawls har justerat sin position och sina utgångspunkter över 
tid. 28  Eftersom målet här är skapa förutsättningar att analysera 
utbildningspolitiska texter om skolval utifrån Rawls, så kommer presentationen 
av perspektivet att ta form som en rekonstruktion av dess mest centrala idéer 
(likt den Rawls själv gör i Vad rättvisan kräver).  

Behovet av en politisk rättviseuppfattning 
Enligt Rawls har människan två moraliska förmågor [moral powers]. Den första 
är ett sinne för rättvisa, i förmågan att förstå, föreslå och handla utifrån politiska 
rättviseprinciper; en form av ”willingness, if not a desiere, to act in relation to 
others on terms that they also can publicly endorse” (Rawls, 1993/2005, s. 19, 
se även 2001/2005, s. 42). I denna mening är människor enligt Rawls förnuftiga 
[reasonable]. Den andra är förmågan att formulera, revidera, och rationellt 
eftersträva en konception av det goda, det vill säga ett sorts yttersta mål som 
anger innebörden av ett värdefullt och fullvärdigt liv (Rawls, 1993/2005, s 19, 
se även 2001/2005, s. 42f). I detta avseende är människor enligt Rawls 
rationella [rational]. I kraft av dessa båda moraliska förmågor ser Rawls 
människor som fria och jämlika: jämlika genom att dessa förmågor gör dem 
kapabla att delta i samhällets samarbetsliv, fria i kraft av att tillskriva sig själva 
och andra kapaciteten att inneha och revidera en uppfattning om det goda 
(Rawls, 2001/2005, s. 44ff). 

Som en logisk följd av dessa förmågor menar Rawls att ett demokratiskt 
samhälle kommer att inbegripa flera så kallade omfattande (religiösa, 
filosofiska eller moraliska) läror. Dessa skilda uppfattningar är ett resultat av 
att människans tanke- och handlingsfrihet getts möjlighet att utveckla olika sätt 
att se på livets mer grundläggande metafysiska frågor. Skillnaderna ger alltså 
uttryck för en skälig – en förnuftig – pluralism [reasonable pluralism]. En 
konsekvens av denna oenighet är att en demokratisk stat inte kan upprätthålla 

 
28 Boken A Theory of Justice utkom 1971. Den räknas till den politiska filosofins klassiker, och utgör 
det kanske mest inflytelserika bidraget till rättvisefilosofin under 1900- och 2000-talen. I den 
argumenterar Rawls för två rättviseprinciper som han menar att fria och jämlika människor skulle 
kunna enas om, och som skulle åstadkomma den rättvisa organisering av samhällets grundstruktur som 
han eftersöker. Efter att teorin blivit flitigt diskuterad under två decennier, publicerades 1993 Political 
Liberalism, i vilken Rawls tonar ner vissa av anspråken i A Theory of Justice. I den positionerar han 
rättviseprinciperna som en specifikt politisk rättviseuppfattning i ett samhälle präglat av en skälig 
pluralism. I Justice as Fairness: A Restatement, utgiven 2001, ger Rawls på nytt en samlad 
framställning av den ursprungliga teorin, med tillhörande reflektioner om ett antal invändningar. 
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en överordnad omfattande lära, utan att ägna sig åt förtryckande och otillbörlig 
maktutövning (Rawls, 1993/2005, s. 36f). Lösningen på denna problematik – å 
ena sidan förekomsten av en förnuftig pluralism, å andra sidan rättvisans mål 
att skapa en långsiktigt stabil organisering av grundstrukturen – är enligt Rawls 
att konstruera en rättviseteori som står fri från omfattande och kontroversiella 
moraliska anspråk på sanning, godhet och den mänskliga naturen. 
Rättviseteorin bör enligt Rawls göras till föremål för en överlappande 
konsensus, som alla förnuftiga personer i ett välordnat samhälle kan stötta, även 
om de sinsemellan bejakar mer eller mindre omfattande, men förnuftiga, läror.29 
Alltså: oberoende av om jag är ateist eller bekänner mig till någon religiös, 
filosofisk eller moralisk lära, så ska jag ha rimliga skäl att stötta rättviseteorin, 
eftersom den implicit kan underbyggas av min uppfattning om det goda (Rawls, 
2001/2005, s. 60, 1993/2005, s. 144f). När grundstrukturens fördelning av 
rättigheter och möjligheter debatteras offentligt, så menar Rawls att deltagarna 
ska hålla sig till idéer och värden utan moraliskt omfattande anspråk, och som 
därmed ingår i denna överlappande konsensus (1993/2005, s. 224f).  

Även om argumentet för att grunda rättviseteorin i en överlappande 
konsensus förutsätter människors moraliska förmågor, så menar alltså Rawls att 
teorin, i kraft av att vara fristående från omfattande moraliska läror, inte är 
moralisk utan politisk. Rawls utgångspunkt är att demokratin och den rättvisa 
grundstrukturen är värda att försvara. Därför bör man, mot bakgrund av den 
förnuftiga pluralismens faktum, söka ett brett stöd för teorin (Rawls, 2001/2005, 
s. 65). Huruvida man ska uppfatta Rawls egen rättviseteori, som presenteras i 
nästa avsnitt, som det enda möjliga resultatet av en överlappande konsensus är 
dock inte helt givet. I A Theory of Justice framställs den närmast som det, men 
i Political Liberalism öppnar Rawls upp för att rättvisa som skälighet, som 
teorin kallas, ”is but one example of a liberal political conception; its specific 
content is not definitive of such a view” (1993/2005, s. 226).  

Rättvisa som skälighet 
Hur ska då en rättviseteori se ut och konstrueras, så att den borgar för en 
långsiktigt stabil organisering av samhällets grundstruktur? I A Theory of 
Justice (1971/1996) utarbetar Rawls ett förslag till en sådan rättviseteori, i form 
av två rättviseprinciper. Innan grunddragen i denna teori presenteras är det värt 

 
29 Rawls gör ett antal tillägg både gällande en förnuftig person och en omfattande förnuftig lära. Utöver 
att inneha den moraliska förmågan att förstå, föreslå och handla i enlighet med rättviseprinciper, så 
accepterar förnuftiga personer också dels den skäliga pluralismens faktum, dels den liberala 
legitimitetsprincipen. Den senare säger att ”[the] exercise of political power is fully proper only when 
it is exercised in accordance with a constitution, the essentials of which all citizens as free and equal 
may reasonably be expected to endorse in the light of principles and ideals acceptable to their common 
human reason (1993/2005, s. 137). Vad som i sin tur karaktäriserar en omfattande lära är att den ordnar 
vär(l)den i ett någorlunda koherent meningssystem, som har praktiska konsekvenser för hur människor 
lever sina liv. Den har också i viss mån en stabilitet över tid. En omfattande lära ses av Rawls som 
förnuftig om den accepterar den liberala legitimitetsprincipen, och är kompatibel med en överlappande 
konsensus (a.a., s. 59ff).  
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att citera den så kallat ”generella” rättviseuppfattning som Rawls menar att hans 
båda principer ger uttryck för: 

 
Alla sociala värden – frihet och möjligheter, inkomster och 
förmögenhet, samt de sociala grunderna för självrespekt – ska 
fördelas jämlikt om inte en ojämlik fördelning av något eller alla 
av dessa värden är till allas fördel (Rawls, 1971/1996, s. 78).  

 
Rättviseteorin syftar alltså till att i vid mening, genom samhällets grundstruktur, 
fördela sociala värden på ett rättvist sätt. Rawls (1971/1996, s. 103) benämner 
dessa sociala värden som primära nyttigheter [primary goods], i meningen 
sådana nyttigheter ”som en rationell människa antas vilja ha, vad hon än i övrigt 
vill ha”. Rawls diskuterar dessa nyttigheter vid flertalet tillfällen, men de kan 
sammanfattas i fem kategorier: grundläggande fri- och rättigheter, rörelsefrihet 
och frihet i yrkesval, makt och privilegier knutna till ämbeten och positioner 
med auktoritet och ansvar, inkomst och förmögenhet samt den sociala basen för 
självrespekt för att kunna utveckla en känsla av egenvärde och främja sina 
intressen med självförtroende (Rawls, 2001/2005, s. 91).  

Som utgångspunkt för sin teori konstruerar Rawls ett tankeexperiment. 
Rawls föreställer sig en ursprungsposition, i vilken fria och jämlika personer 
möts bakom en slöja av okunnighet. Det innebär att de är ovetandes om sin 
position i det verkliga samhället. Följaktligen vet de ingenting om sina 
intressen, sin socioekonomiska situation, vilka omfattande läror de bekänner sig 
till och så vidare. Denna ursprungsposition är alltså inget historiskt faktum, utan 
enligt Rawls (1971/1996, s. 38) ”det ändamålsenliga utgångsläge som försäkrar 
oss om att de grundläggande överenskommelser man där träffar är skäliga”. 
Utifrån denna premiss tänker sig Rawls att personerna skulle enas om två 
rättviseprinciper. Han formulerar principerna på lite olika sätt i sina texter, och 
med något varierande betoningar. Här citeras hans sista verk, Vad rättvisan 
kräver, som rimligen kan antas representera Rawls mest överlagda uppfattning:  

 
1) Varje person har samma oeftergivliga krav på ett fullt adekvat 

system av grundläggande friheter, vilket är förenligt med 
samma system av friheter för alla; 

2) Sociala och ekonomiska ojämlikheter måste uppfylla två 
villkor: för det första måste de vara knutna till ämbeten och 
positioner som står öppna för alla under villkor av skälig 
jämlikhet i möjligheter; och för det andra måste de vara till 
störst fördel för de minst gynnade samhällsmedlemmarna. 
(Rawls, 2001/2005, s. 71).  

 
Rawls särskiljer alltså de aspekter av grundstrukturen som specificerar och 
tillförsäkrar medborgare grundläggande friheter (som ska vara omfattande och 
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lika för alla), från de aspekter som hanterar socioekonomisk ojämlikhet. Till de 
grundläggande friheterna, som behandlas i den första principen, räknar Rawls 
klassiskt liberala fri- och rättigheter som tanke-, yttrande-, förenings- och 
samvetsfrihet, rätt att inneha egendom och att rösta och delta i politiska 
processer samt rätt till personlig integritet och rättssäkerhet (jfr Rawls, 
1971/1996, s. 77, 2001/2005, s. 73).  

Den andra principen behandlar socioekonomisk ojämlikhet. Rawls menar att 
grundstrukturen måste ge människor skäliga möjligheter – i meningen lika 
chans för dem med samma motivation och ”naturliga talang och förmågor” – 
att nå eftersträvansvärda positioner. Rawls konstaterar samtidigt att alla 
människor inte har samma naturliga förmågor, och att grundstrukturen behöver 
kompensera även för detta. Därför introduceras den andra principens andra 
villkor, den så kallade differensprincipen, som behandlar människors 
förväntade tillgångar av primära nyttigheter ur ett livsperspektiv; annorlunda 
uttryckt människors livsutsikter. Differensprincipen slår fast att 
socioekonomisk ojämlikhet måste vara till fördel för samhällets minst gynnade, 
det vill säga den grupp som bedöms ha lägst förväntningar på den totala 
tillgången av primära nyttigheter i ett livsperspektiv. En grundstruktur som ger 
upphov till socioekonomisk ojämlikhet är följaktligen, med hänvisning till 
differensprincipen, bara rättvis om den stärker de minst gynnades livsutsikter 
bättre än något annat alternativ (Rawls, 2001/2005, s. 90ff).  

Problematisering av rättviseperspektivet 
Som ett av rättvisefilosofins mest inflytelserika verk har Rawls teori blivit 
omdiskuterad. Den kritik som riktats mot perspektivet har bland annat handlat 
om att teorin är ideal, det vill säga utgår ifrån idealiserade premisser. Mills 
(2005, 2009) menar exempelvis att en sådan teori saknar relevans eftersom den 
bygger på villkor som är falska – som att människor skulle vara fria och jämlika, 
rationella och förnuftiga. Eftersom dessa premisser inte existerar är ideala 
teorier, enligt Mills, svårtillämpade i verkliga sammanhang. Rawls själv tycks 
dock mena att exempelvis idén om det välordnade samhället ger viss vägledning 
för tänkande även utanför ideala premisser, och ser sin rättviseteori som ”en 
vägledande ram, utformad för att skärpa vår moraliska känslighet och ställa vår 
intuition inför mer avgränsade och hanterliga frågor” (Rawls, 1971/1996, s. 69, 
se även 2001/2005, s. 35). Denna tankegång utgör en grund för att fokusera 
utbildning och skolval som avgränsade frågor, trots att Rawls menar att 
grundstrukturen behöver utvärderas som helhet.   

En annan invändning gäller teorins liberala partiskhet. Även om Rawls 
hävdar att när rättviseteorin görs till föremål för en överlappande konsensus så 
kan den stöttas av flera olika omfattande läror, så anser exempelvis Mouffe 
(2005, se även Mouffe, 1993) att teorin i praktiken är självuppfyllande. Mouffe 
menar att eftersom den förnuftiga pluralismen de facto förutsätter att människor 
endast är förnuftiga så länge de accepterar liberala grundsatser, så uppstår en 
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konflikt med målet att etablera en sorts neutral politisk utgångspunkt som 
individer med olika övertygelser kan dela. Teorin misslyckas därmed, enligt 
Mouffe, med att beakta politikens inneboende konfliktperspektiv:  

 
It means that its function [distinktionen mellan förnuftig och 
oförnuftig pluralism] is a political one, since it aims at 
discriminating between a permissable pluralism of religious, 
moral, or philosophical conceptions (as long as those views can 
be relegated to the sphere of the private and satisfy liberal 
principles) and what would be an unacceptable pluralism because 
it would jeopardize the dominance of liberal principles in the 
public sphere (Mouffe, 2005, s. 23). 

 
Ytterligare en invändning gäller att teorin inte beaktar mer basala mänskliga 
förmågor. Denna kritik företräds exempelvis av Sen (2009), som menar att 
teorin lägger för stor emfas vid individuell frihet, så till den grad att en 
kränkning av grundläggande friheter nästan framstår som mer oacceptabelt än 
en kränkning av människors tillgång till mat och vatten. Sen poängterar även att 
teorin tenderar att vara för generell i förhållande till indexmåttet primära 
nyttigheter, genom att inte se till människors olika förmågor att de facto omsätta 
nyttigheterna till önskvärda resultat.  

Om utbildning och skolvalsfrågan 
Rawls ger ingen definitiv lista över vilka institutioner som han menar ingår i 
grundstrukturen. Han menar att en alltför avgränsad idé skulle ”riskera att på 
förhand felaktigt avgöra vad mer specifika eller framtida villkor kan kräva och 
således göra det omöjligt för rättvisa som skälighet att anpassa sig till olika 
sociala omständigheter” (Rawls, 2001/2005, s. 34). Han nämner exempelvis det 
politiska och ekonomiska systemet. Det är dock rimligt att räkna skolan till en 
av grundstrukturens viktigaste institutioner, med tanke på dess betydelse för att 
organisera samhällets system för socialt samarbete, och för att säkerställa 
människors möjligheter att utöva sina moraliska förmågor i olika sammanhang. 
Övergripande behöver därför skolan utformas i enlighet med idén om en skälig 
pluralism samt utvärderas i förhållande till de båda rättviseprinciperna; det vill 
säga i relation till Rawls rättviseperspektiv, så som det presenterats i detta 
kapitel. Skolan behöver alltså hantera det faktum att en del barn har en mer 
gynnsam bakgrund än andra, alternativt har begåvats med naturliga talanger 
samt disciplin och motivation att använda dem. Skolan måste därför, i vid 
mening, tillförsäkra barn skäliga möjligheter att lyckas. I relation till utbildning 
så uttrycker Rawls (1971/1996, s. 87f) att tillgången till kulturell kunskap och 
färdighet inte ska vara beroende av social klass, och att skolsystemet därför bör 
konstrueras för att utjämna klasspåverkan – oavsett om det är offentligt eller 
privat. Han nämner vid samma tillfälle behovet av att reglera den fria 



  
 
 

114 

marknaden så att denna inte eskalerar ojämlikheter i individers möjligheter. 
Dessa båda punkter är värda att beakta i en skolvalsdiskussion. Man kan alltså 
konstatera skolan inte får sätta upp hinder för barn att nå olika befattningar och 
positioner i livet, då det skulle kunna begränsa utövandet av den moraliska 
förmågan att formulera och uppnå en konception om det goda.  

I övrigt säger Rawls ganska lite om skolans mål och funktioner. I Political 
Liberalism menar han att det utbildningsuppdrag som följer av sitt perspektiv 
kan ses som smalare än andra liberala motsvarigheter, och främst handlar om 
att ge kunskaper om grundläggande konstitutionella och civila rättigheter. 
Samtidigt menar också Rawls att utbildning ska förbereda barn ”to be fully 
cooperating members of society” och att den ska ”encourage the political 
virtues” (1993/2005, s. 199). Podschwadek (2018, s. 59), som diskuterar vad 
Rawls politiska liberalism innebär för skolan, menar att Rawls ger en 
uppsättning ledtrådar som pekar i en riktning där skolan har ett tämligen 
vidsträckt mål. Enligt Podschwadek så finns det goda skäl att se barn som 
personer inom ramen för politisk liberalism. De anses därför ha rätt till 
utbildning som bland annat ger dem tillgång till nyttigheter i form av kunskaper 
och förmågor ”which either themselves become opportunities [..] or enable 
persons to make use of opportunities that turn up at some point” (a.a., s. 133). 
Rosenquist (2011), som utforskar förhållandet mellan pluralism och enhet i 
pluralistiska demokratier och utbildningssystem, menar att man utifrån Rawls 
kan argumentera för behovet av en obligatorisk medborgarfostran för att 
upprätthålla demokratin. Enligt Rosenquist består demokratins normativa bas i 
reciprocitetsprincipen, som fastslår att individer som är bundna av lagar och 
policys också har rätt att vara involverade i utformningen av dem (a.a., s. 52). 
Reciprocitetsprincipen syftar till att legitimera och avgränsa människor som 
moraliska subjekt, men för att realiseras behöver samhället, enligt Rosenquist, 
också ge dem verktyg att utöva det inflytande de har rätt till – därav behovet av 
att utveckla kunskaper och dispositioner för att ansvarsfullt och meningsfullt 
delta i demokratiska processer.  

Som påvisats i presentationen av Rawls rättviseperspektiv så ger det 
skolvalsfrågans värdepremisser lite olika betydelser. Den skäliga pluralismen 
ses som ett faktum som behöver hanteras, men även som ett uttryck för fria och 
jämlika människors förnuft och tankefrihet. De båda rättviseprinciperna utgör 
också i sig principiella distinktioner, dels för vad som avses med grundläggande 
friheter och vad som följer av dem, dels för hur ett rättvist samhälle bör hantera 
ojämlikhet. Eftersom avhandlingen avser bidra med rättvisefilosofiskt tänkande 
i relation till skolvalsfrågan så kommer den Rawls-grundade analysen av 
skolvalsfrågan främst att utgå ifrån de båda rättviseprinciperna, medan idén om 
den skäliga pluralismen fungerar som en sorts bakomliggande förståelse för 
rättviseprincipernas syfte och funktion. Rawls rättviseperspektiv sammanfattas 
i följande tabell: 
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John Rawls rättvisa som skälighet 
Perspektivets 
bakgrund  

Den skäliga pluralismens faktum och behovet av en 
politisk rättviseuppfattning 

Första principen Alla har rätt till samma system av grundläggande friheter 
Andra principen Socioekonomisk ojämlikhet måste vara…  

a … knuten till sociala positioner som står öppna för 
alla under skälig jämlikhet i möjligheter 

b … till störst fördel för samhällets minst gynnade 
Tabell 5. Sammanfattning av Rawls (1971/1996, 1993/2005, 2001/2005) rättviseperspektiv.  

Med tanke på att rätten att välja skola, i den första av valfrihetspropositionerna, 
framhölls som ”viktig i ett fritt samhälle” (Prop. 1991/92:95, s. 8), så framstår 
det som en angelägen fråga att reda ut vilken typ av individuell frihet som 
skolval egentligen ger uttryck för; det vill säga huruvida den kan ses som en 
grundläggande frihet eller ej, och vilket skydd den i så fall ska ges. Det är ämnet 
för första analysfrågan. Den andra rättviseprincipens två villkor kommer att 
undersökas separat. Den andra analysfrågan behandlar i vilken utsträckning 
man kan tillämpa villkoret om skälig jämlikhet i möjligheter på skolval (genom 
att se en skolplats som en eftersträvansvärd ”position”), och hur villkoret 
kommer till uttryck i de utbildningspolitiska texterna. Den tredje frågan 
utforskar differensprincipen, som nog kan sägas vara det av Rawls begrepp som 
mest kommit att diskuteras i relation till utbildning och inte minst skolval (se 
t.ex. Cobb & Glass, 2009; Di Bartolo, 2005). Differensprincipen kommer i 
analyskapitlet att utforskas utifrån hur man kan förstå, och möjligen rättfärdiga, 
de utbildningspolitiska texternas resonemang om de elever som anses ha störst 
svårigheter i skolan, och vara särskilt missgynnade av skolvalsystemet.  

 I kapitel sex görs en Rawls-baserad analys av utbildningspolitiska texter om 
skolval, utifrån följande analysfrågor:  

 
- I vilken utsträckning skulle man utifrån Rawls kunna betrakta skolval 

som en viktig (grundläggande) frihet, och vad blir följden av det?  
- I vilken utsträckning är villkoret om skälig jämlikhet i möjligheter 

tillämpbart på skolvalsfrågan, och hur kommer villkoret till uttryck i de 
utbildningspolitiska texterna? 

- Hur kan differensprincipen göras relevant i relation till utbildning och 
skolval, och hur kan den sägas komma till uttryck i de 
utbildningspolitiska texternas policystrategier för ett mer rättvist 
skolval?  

Andra perspektivet: Nancy Fraser 
I denna del presenteras Nancy Frasers rättviseperspektiv. Fraser grundar sitt 
perspektiv på en analys av hur såväl dagens västerländska samhälle som det 
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dominerande rättvisefilosofiska tänkandet utvecklats över tid. Perspektivet 
synliggör tre dimensioner av rättvisa – den ekonomiska, den kulturella och den 
politiska – som fångar upp insikter av olika rättvisefilosofiska traditioner, och 
syftar till att vara tillämpningsbart i en alltmer komplex social värld.  

Den destabiliserade rättvisediskursen 
I analogi med Thomas Kuhns idé om normalvetenskap talar Fraser (2008) om 
att rättvisedebatten, i vissa tider och sammanhang, kan ta formen av en 
normaldiskurs. Det innebär att även om parterna är oense om vad rättvisan 
kräver i ett specifikt fall, så delar de en uppsättning antaganden. Dessa gäller 
till exempel vilka aktörer som kan göra legitima rättviseanspråk (vanligen 
individer), till vilken instans de kan vända sig (staten) vem som får delta i 
samtalet (medborgare i staten ifråga), samt vilka sfärer (t.ex. ekonomi) och 
sociala skiljelinjer (t.ex. klass) som är förknippade med orättvisor. Fraser (2008) 
menar dock att dagens västerländska samhällen och rättvisedebatter, till följd av 
ett antal omvälvande processer, snarare ger uttryck för ett icke-normalt tillstånd 
vad gäller tänkande om och anspråk på rättvisa. En faktor som bidragit till detta 
tillstånd är en radikaliserad marknadisering, som Fraser (2003b, 2008) menar 
har inneburit att ekonomiska institutioner alltmer kommit att konstituera 
mänsklig interaktion, med en ekonomisk och ändamålsrationell logik snarare än 
en relationell och värdebaserad. 30 En annan faktor är enligt Fraser att samhällen 
idag är mer pluralistiska. Det har medfört en breddning av innehållet i sådana 
sfärer som traditionellt stått utanför marknaden, så som de civila och religiösa. 
Dessa sfärer formas av kulturella värdemönster som, mer subtilt än marknaden, 
inkluderar och exkluderar individer ur gemenskaper. Fraser (2008) menar att 
transnationell migration (frivillig och ofrivillig) och ett globalt medieflöde har 
gjort krav på erkännande av andra kulturella uttryck än majoritetens till en mer 
direkt och närliggande uppgift, vilket ifrågasätter tidigare förhärskande 
föreställningar om gemensamma värdehorisonter (se även Fraser, 2003b, s. 59). 
Ytterligare en omständighet är att flera av dagens orättvisor har sitt upphov i 
strukturer som ligger bortom territorialstatens gränser. Fraser (2008) nämner 
den globala ekonomin som ett exempel på en styrningsstruktur som har 
exploaterande effekter världen över. Den ger således upphov till frågor om hur 
rättvisans vem – det vill säga vem som kan göra legitima rättviseanspråk – ska 
avgränsas.  

Fraser tecknar en mångfacetterad bild av en destabiliserad rättvisediskurs, 
som är i behov av ett uppdaterat och mer tillämpbart sätt att se på rättvisa. Fraser 
utvecklar emellertid inte bara en kritik av de antaganden och synsätt på rättvisa 
som råder, utan erbjuder ett antal verktyg för att komma vidare. Dessa 
presenteras i nästa avsnitt.  

 
30 Ur ett pedagogiskt perspektiv känns denna utveckling igen i befrämjandet av ekonomiska intressen i 
utbildningspolicy (jfr Ball, 2008, 2017). 
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Ett tredimensionellt perspektiv på rättvisa 
En mycket övergripande men fundamental idé i Frasers rättviseperspektiv är 
principen om jämlikt deltagande [parity of participation]. Denna bör, menar 
Fraser, betraktas som ett grundläggande krav på rättvisa:  

 
In my view, the most general meaning of justice is parity in 
participation. According to this radical-democratic interpretation 
of the principle of equal moral worth, justice requires social 
arrangements that permit all to participate as peers in social life 
(Fraser, 2009, s. 16).  

 
Principen har alltså ett uttalat socialt fokus, och uttrycker ett mål att 
åstadkomma gynnsamma förhållanden för social interaktion. Utifrån denna 
princip behöver varje individ ses som ett mål för, och som deltagare i, 
samhällets institutioner och sociala liv. Om individer förtjänar att bli 
behandlade som moraliska jämlikar, så finns inte utrymme att särskilja, 
kategorisera och prioritera mellan individer. Prioriteringar och avvägningar 
måste istället ske i relation till de villkor som konstituerar individers 
handlingsutrymme. Fraser (2007, s. 332) menar att principen om jämlikt 
(socialt) deltagande har en fördel jämfört med andra snävare mål om deltagande, 
eftersom den ”applies […] to all major social practices and arenas of social 
interaction” – däribland skolan.  

Att principen om jämlikt deltagande gäller för det sociala livets alla sidor har 
stor betydelse. Fraser förordar nämligen ett tredimensionellt perspektiv på 
rättvisans vad (det vill säga rättvisans innehåll), genom rättvisans ekonomiska, 
kulturella och politiska dimension. Dessa tre dimensioner konstituerar på olika 
sätt mänskligt socialt liv, och de behöver följaktligen bedömas utifrån principen 
om jämlikt deltagande. De tre dimensionerna representerar även skiften i den 
historiska kampen för social rättvisa (Fraser, 2003a, s. 178f). Fraser menar att 
de flesta konflikterna om rättvisa länge uppehöll sig vid en ekonomisk 
dimension rörande fördelningsfrågor, inte sällan med en koppling till begrepp 
som klass, arbete och exploatering. Denna fördelningsinriktning har enligt 
Fraser även dominerat rättvisefilosofin. Som exempel på det nämner hon 
teoretiker som Marx (2013), Rawls (1971/1996), Sen (1999) och Dworkin 
(1981). Snedfördelningen av resurser villkorar fortfarande till stor del 
människors livschanser, och Fraser (2003a) menar därför att omfördelning är 
och förblir en viktig aspekt av rättvisans botemedel, men inte det enda.  

Under 1900-talets andra halva har dock nya sociala rörelser kommit att 
kritisera kulturell dominans. Fraser ser detta som en förskjutning av kampen för 
rättvisa, mot frågor om erkännande. Även dessa har enligt Fraser fått en mer 
framskjuten position i det rättvisefilosofiska tänkandet (se t.ex. Honneth, 1995; 
Taylor, 1995; Young, 1990, 2000). Även om Fraser (2003a, s. 214ff) anser att 
kampen för erkännande är nödvändig, så noterar hon framväxten av ett 
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”undanträngandets problem”, i det att erkännandepolitiken inte sällan utelämnar 
fördelningsfrågorna. En sådan utveckling riskerar reducera erkännandets politik 
till en förenklad strävan mot att uppvärdera exempelvis enskilda 
minoritetsidentiteter. Problemet med det, menar Fraser, är att den förtryckande 
ordningen – exempelvis ett dominerande eurocentriskt värdemönster – kvarstår. 
Genom att relatera den uttalade orättvisan (misskännande) till principen om 
jämlikt deltagande så förändras dock premisserna (2003b, s. 27f). 
Misskännande kan då inte förminskas till en fragmentiserad identitetspolitisk 
aspekt, utan måste betraktas som en systematiskt hämmande 
statusunderordning som förvägrar individer jämlikt deltagande:  

 
It is unjust that some individuals and groups are denied the status 
of full partners in social interaction simply as a consequence of 
institutionalized patterns of cultural value in whose construction 
they have not equally participated and which disparage their 
distinctive characteristics or the distinctive characteristics 
assigned to them (Fraser, 2003b, s. 29).  

 
Den tredje dimensionen av rättvisa är politisk och handlar om vems röst som 
görs hörd, och vem som har rätt och möjlighet att göra legitima rättviseanspråk, 
gällande exempelvis just omfördelning och erkännande. Den politiska 
dimensionen riktar således blicken mot vilka ”criteria of social belonging” som 
råder, och hur dessa kriterier marginaliserar eller inkluderar människor i 
beslutsprocesser och därmed i vid mening villkorar ett jämlikt politiskt 
deltagande (Fraser, 2009, s. 17f). Grundfrågan i politisk rättvisa kan utifrån 
Fraser beskrivas som till vilken grad människor, som moraliska jämlikar, såväl 
principiellt som praktiskt ges en ”equal voice” och därmed är representerade i 
politiskt deltagande. Denna dimension har, menar Fraser, fått en alltmer 
framträdande plats i rättvisekamper och rättvisefilosofi, inte minst på grund av 
den allt svårare avgränsningsproblematiken gällande rättvisans vem.31 

Så här långt kan Frasers tredimensionella perspektiv på rättvisa 
sammanfattas i följande tabell: 

 
 
 

 
31 I relation till diskussionen om rättvisans vem föreslår Fraser (2008) själv att 
medborgarskapsprincipen (det vill säga att det är medborgarskapet i en territorialstat som avgränsar 
vem som i sammanhanget utgör ett legitimt rättvisesubjekt) bör överges för en mer generell 
underställelseprincip [all-subjected principle]. Denna säger att ”all those who are subject to a given 
governance structure have moral standing as subjects of justice in relation to it” (Fraser, 2008, s. 411). 
Fraser förstår här styrningsstruktur brett, som omfattande flera typer av maktrelationer som även kan 
inkludera icke-statliga organ som upprättar regler med betydelse för nyckelområden av social 
interaktion (ett för avhandlingen relevant exempel är OECD:s inflytande över det svenska 
utbildningssystemet). 
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Nancy Frasers tredimensionella rättviseperspektiv 

Rättvisedimension Ekonomisk Kulturell Politisk 
Orättvisa Snedfördelning Misskännande Marginalisering 
Botemedel  Omfördelning Erkännande Inkludering 
Generell rättviseidé Principen om jämlikt deltagande (tillämpas i 

förhållande till samtliga dimensioner) 
Tabell 6. Sammanfattning av Frasers (2003a, 2003b, 2007, 2008, 2009) rättviseperspektiv.   

En av Frasers viktigaste poänger är dock att särskiljandet av dimensionerna 
endast är en analytisk konstruktion. I själva verket samverkar de, och förstärker 
rådande orättvisor. Man skulle exempelvis kunna förstå kön som en kategori för 
vilken flera orättvisor spelar roll: inom arbetslivet tenderar lönestrukturer att 
systematiskt missgynna kvinnor (snedfördelning), men ojämlikheten könen 
emellan förstärks också av institutionaliserade normsystem som premierar 
yrken associerade med manlighet (misskännande), och reproduceras av en 
manlig dominans i beslutande organ (marginalisering) (Fraser, 2003b, s. 19ff). 
Genom att skilja omfördelning, erkännande och representation från varandra i 
teorin, så bidrar det tredimensionella synsättet till att man dels kan skilja ut och 
diskutera hur sociala fenomen angränsar till olika dimensioner av rättvisa, dels 
bättre förstå hur dessa dimensioner tillsammans hämmar individers och 
gruppers jämlika deltagande i praktiken (Fraser, 2007). Fraser sammanfattar 
den tredimensionella kampen för rättvisa på följande vis:  
 

Overcoming injustice means dismantling institutionalized 
obstacles that precent some people from participating on a par 
with others, as full partners in social interaction (Fraser, 2009, s. 
16).  

 
Avslutningsvis, hur ska då detta ske? Fraser anger ingen specifik metod, men 
behandlar översiktligt två typer av strategier: de affirmativa och de 
transformativa (Fraser, 2003b, s. 73ff; se även 2003a, s. 196ff). Utmärkande för 
affirmativa strategier är att de präglas av den politiska kulturens språk, det vill 
säga av diskursivt definierade problem, behov och lösningar. Utrymmet att 
korrigera orättvisor är så att säga avgränsat av rådande ekonomiska, kulturella 
och politiska ordningar. Detta medan transformativa strategier har som mål att 
förändra – transformera – själva ordningen i grunden. Fraser exemplifierar med 
motarbetandet av rasism, där en transformativ strategi inte stannar vid ett 
strävande mot att respektera och värna värdet av de grupper och identiteter som 
utsätts, utan istället söker en destabilisering av identiteterna och den 
bakomliggande strukturen i sig (i detta fall en eurocentrisk sådan). Fördelen 
med en sådan strategi, menar Fraser (se t.ex. 2003a, s. 208), är att den minskar 
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risker för stigmatisering då den riktar sig mot strukturer och inte mot de 
specifika grupper som missgynnas av dem.  

Problematisering av rättviseperspektivet 
Vad som är utmärkande för Frasers rättviseperspektiv – det tredimensionella 
synsättet – har också blivit föremål för kritik. Kritiken handlar dels om hur de 
tre dimensionernas tillskrivs likvärdig betydelse, dels om riskerna med att skilja 
dem åt. Ett exempel på den förstnämnda invändningen kommer från Honneth 
(2003), som i boken Redistribution or Recognition: A Political-Philosophical 
Exchange går i dialog med Fraser. Han hävdar att den relationella dimensionen 
av rättvisa, manifesterad i begreppet erkännande, utgör själva grunden för att 
förstå samhällslivet i stort, och därmed är tillräcklig för att fungera som bas för 
en rättviseteori. Honneth menar att Frasers tolkning av begreppet erkännande – 
som främst relaterat till kultur – är för snäv. I erkännande ingår nämligen, enligt 
Honneth, också aspekter av distribution. För att fortsätta med exemplet om 
arbetsmarknadens struktur menar Honneth (2003) att det inte är arbetsuppgifter 
i sig som kodar vissa arbeten som kvinnliga, utan att arbetena blir det just när 
kvinnor utför dem. Kön fungerar därför, i det sammanhanget, som det 
överordnade statusmåttet, men strukturen uppfattas som i första hand ett uttryck 
för ojämlik fördelning.  

Fraser å sin sida menar att rättvisedimensionerna är integrerade i det verkliga 
livet, men att uppdelningen behövs för att belysa rättvisans komplexitet, och för 
att undvika endimensionella rättviseprojekt som historiskt tenderat att tränga 
undan relaterade dimensioner. Bland andra Butler (2008) hävdar dock att själva 
särskiljandet av erkännandedimensionen riskerar att reducera kultur till just den 
form av identitetspolitik som Fraser i grunden kritiserar. Enligt Butler är det 
omöjligt att skilja dimensionerna åt eftersom exempelvis förekomsten av 
förtryckande normsystem omöjliggör en rättvis fördelning av resurser. Att göra 
det, om så bara i teorin, är därför att göra rättvisans komplexitet en otjänst.  

Även om man erkänner styrkan i att Frasers perspektiv kan sägas bringa 
ordning i ett socialt kaos (jfr K. Olson, 2008a), så menar exempelvis Amanda 
Keddie (2012b, s. 276) att faran med ett sådant perspektiv är att det ”necessarily 
delimits and contains”. Frågor om omfördelning har de facto även med 
erkännande och representation att göra. Keddie delar alltså till viss del Butlers 
kritik, och understryker vikten av att man, inte minst i relation till ”the messy 
terrain of schooling”, är transparent avseende den till viss del förenklande 
distinktionen mellan dimensionerna.   

Om utbildning och skolvalsfrågan 
Även om Keddie (2012b), som belystes i förra avsnittet, manar till viss 
försiktighet gällande Frasers särskiljande rättviseperspektiv, så är hon en av 
dem som flitigast kommit att pröva det i relation till frågor om utbildning. 
Tillsammans med Bob Lingard diskuterar hon tillämpningen av perspektivet 
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utifrån målet att åstadkomma en pedagogik som bidrar till en större jämlikhet, 
särskilt i förhållande till ekonomiskt och kulturellt marginaliserade elever. 
Lingard och Keddie (2013, s. 428f) menar att man, ur ett 
omfördelningsperspektiv, behöver stötta marginaliserade och utsatta skolor 
med omfördelning av såväl materiella som mänskliga resurser för att 
destabilisera strukturer av social klass – vilket därigenom bidrar till en mer 
jämlik fördelning av sociala och materiella nyttigheter av skolgång. Man 
behöver vidare, ur ett erkännandeperspektiv, etablera en pedagogik som inte 
bara respekterar utan också integrerar kunskaper och erfarenheter från icke-
dominerande och marginaliserade samhällsgrupper. Detta kan, menar Lingard 
och Keddie, bidra till utvecklandet av ett kritiskt ansvarsfullt medborgarskap, 
och därmed underbygga kulturell rättvisa genom nedmonteringen av 
förtryckande statushierarkier. För det tredje behöver skolan, ur ett 
representationsperspektiv, inte bara understryka elevers rätt att påverka, utan 
genom inkluderande och deltagarfrämjande miljöer och aktiviteter stärka 
elevers autonomi och förmåga till beslutsfattande.  

Principen om jämlikt deltagande skulle i sin tur kunna förstås på fler än ett 
sätt i relation till utbildning och skolval, inte minst utifrån frågor om 
representation. K. Olson (2008b, s. 250ff) menar att principen om jämlikt 
deltagande, reflekterad i den politiska dimensionen, kan ges två uttolkningar. 
Den första är snävare och mer individualistisk. Enligt denna innebär Frasers mål 
om jämlikt deltagande i det sociala livet att människor ska ha samma 
möjligheter att göra allt som alla andra kan – åka samma kollektivtrafik, äta på 
samma restauranger och ha samma chanser att bo i ett visst område, ha ett visst 
yrke eller gå i en viss skola. Denna tolkning är social såtillvida att man jämför 
individers relativa möjligheter med andra, men det är de individuella projekten 
som är i fokus. Enligt Power (2012) kan en sådan tolkning sägas underbygga 
värnandet av föräldrars valfrihet i relation till sina barns utbildning. Skolval 
skulle så att säga utgöra ett botemedel på socioekonomiskt missgynnade 
föräldrars marginaliserade beslutsmakt på utbildningsområdet gentemot såväl 
stat som mer gynnade föräldragrupper (se även Keddie, 2017). Den andra 
tolkningen är mer kollektiv och, enligt K. Olson (2008b), mer politisk. 
Deltagande omfattar ofta en form av samarbete, men är inte exklusivt för 
politiska val, utan förekommer på arbetsplatser, i civilsamhället och i andra 
sfärer av människors sociala liv. Tolkningen understryker på så vis den sociala 
karaktären av deltagande, och fångar därför, enligt K. Olson, Frasers (2003b, s. 
43) påstående om att ”participatory parity serves as an idiom of public 
contestation and deliberation about questions of justice”. Följaktligen tangerar 
denna tolkning även sådana mål med utbildning som handlar om att utveckla 
barns kritiska reflektion, autonomi, beslutsfattande och medborgerliga 
dispositioner (jfr Brighouse, 2006).   

I Frasers rättviseperspektiv är jämlikhet den klart mest framskrivna av 
skolvalsfrågans värdepremisser, då principen om jämlikt deltagande utgör den 
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överordnade norm som Fraser menar att alla (o)rättvisor ska bedömas mot (så 
även inom utbildning, se Lingard & Keddie, 2013). Individuell frihet är i någon 
mening underförstått i principen om jämlikt deltagande och i resonemangen om 
de tre dimensionerna. Dessa bottnar i att alla individer måste ses som moraliska 
jämlikar och som deltagare i samhällets institutioner. Ett hämmande av 
möjligheten att jämlikt delta, innebär följaktligen en inskränkning av individers 
handlingsutrymme och av förmågan att fungera som fri och jämlik 
samhällsmedborgare. Pluralism berörs av Fraser mer som ett faktum än som ett 
värde, då Fraser talar om hur pluraliseringen av samhället medfört en situation 
där vi inte längre, på samma sätt som tidigare, kan tala om stora enheter och 
samhällsprojekt. Målet bör, enligt Fraser, vara att skapa en spelplan inom vilken 
olika kulturer, identiteter och uttryck kan verka utan förtryckande 
statushierarkier. Pluralismen i sig är alltså inte ett problem, så länge den inte 
producerar rivaliserande system av status.  

 Fraser ger ingen mall för hur hennes rättviseperspektiv bör användas, genom 
att beskriva vad som i detalj karaktäriserar exempelvis en rättvis omfördelning. 
Det ligger därför nära till hands att, som Keddie (2012a, s. 16) skriver, betrakta 
perspektivet som icke-statiskt; det vill säga som en grund för ett principiellt 
tankesätt om rättvisa. Perspektivet anger de dimensioner som behöver beaktas 
vid resonemang om (o)rättvisa, men vägen till en ideal utformning av en 
konstitution, ett samhälle eller ett utbildningssystem ges inte en klar riktning. 
Mot bakgrund av detta kommer den kommande Fraser-baserade analysen att ta 
sin utgångspunkt i de tre rättvisedimensionerna. Den övergripande ingången har 
handlat om att studera vilka aspekter av omfördelning, erkännande och 
representation som skolvalsfrågan, i de utbildningspolitiska texterna, uppfattas 
tangera. I det ingår vilka orättvisor som skolvalsfrågan antas kunna adressera, 
vilka den anses vara orsak till, men också vilka den, utifrån Fraser, kan tänkas 
bidra till. Den första analysfrågan kommer att behandla två aspekter av 
fördelning kopplade till skolval: dels fördelning av resurser (utifrån ett 
huvudmannaperspektiv), dels av livschanser (utifrån ett barnperspektiv). Den 
andra analysfrågan behandlar frågan om konfessionella friskolor som en fråga 
om kulturellt och religiöst erkännande. Som Lingard och Keddie (2013) ovan 
ger uttryck för så finns det många andra frågor som skulle kunna kopplas 
samman med erkännande, men just i relation till skolval så framstår den 
återkommande debatten om konfessionella friskolor som särskilt relevant. Den 
tredje analysfrågan relaterar skolval till K. Olsons (2008b) båda tolkningar av 
jämlikt deltagande som representation: dels snävt, som en strävan mot att ge 
föräldrar en ”equal voice” i utbildningsfrågor gällande deras barn, dels i 
förhållande till barns utveckling av autonomi och demokratiska förmågor och 
dispositioner. I analyserna kommer även fortlöpande Frasers (2003a) 
definitioner av affirmativa respektive transformativa strategier att användas 
som ett sätt att karaktärisera de argument och resonemang som kommer fram i 
de utbildningspolitiska texterna.  
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I kapitel sju görs en Fraser-baserad analys av utbildningspolitiska texter om 
skolval, utifrån följande analysfrågor: 

 
- Hur tangerar skolvalsfrågan rättvisans ekonomiska dimension, med 

avseende på fördelning av resurser och livschanser? 
- Hur tangerar skolvalsfrågan rättvisans kulturella dimension, med 

avseende på frågan om konfessionella friskolor?  
- Hur tangerar skolvalsfrågan rättvisans politiska dimension, med 

avseende på vilka förtjänster och risker som ökad valfrihet kan föra 
med sig ur ett socialt och politiskt deltagandeperspektiv?  

Tredje perspektivet: Amartya Sen 
I denna del presenteras Amartya Sens rättviseperspektiv. I centrum för det står 
individers verkliga friheter att uppnå sådana ”beings” och ”doings” – sådana 
tillstånd, handlingar och livsmål – som de värdesätter. I denna betoning av vad 
individer är i stånd att förverkliga, så har Sens rättviseperspektiv, även kallat 
capability approach32, ett tydligt realiseringsfokus. Innan perspektivets bärande 
begrepp introduceras närmare, ska något sägas om bakgrunden till dem.  

Att ta mänsklig mångfald på allvar 
Sen återkommer i flera av sina texter till att rättvisefilosofin enligt honom ofta 
misslyckats med att formulera en tillfredsställande idé om hur individers quality 
of life33 ska bedömas och utvärderas – av Sen definierad som ”the quality (the 
’well-ness’, as it were) of the persons being” (Sen, 1992, s. 39). Ofta handlar 
dessa tillkortakommanden om att inte tillräckligt väl beakta spännvidden av 
mänsklig mångfald. I texten ”Equality of What?” exemplifierar Sen (1980) detta 
genom att diskutera såväl utilitarismens som John Rawls rättviseperspektiv. Sen 
menar att utilitarismens maximeringsprincip, som syftar till att maximera 
mängden nettotillfredställelse (av t.ex. lycka, nytta eller önskningar), brister i 
två avseenden. För det första förutsätter den i någon mening en likriktning i vad 
människor håller för gott, möjligt och eftersträvansvärt. För det andra skulle 
principen, genom sin betoning av sammanvägd tillfredsställelse, i princip kunna 

 
32 Sens rättviseperspektiv kommer konsekvent att refereras till som capability approach. Ofta översätts 
det med förmågemodellen, men förmåga och capability är inte samma sak (därför översätts inte heller 
capability). Vad skillnaden består i kommer att klargöras senare i denna del.   
33 Även Sens användning av begreppet quality of life, liksom närliggande begrepp som well-being och 
flourishing, är svåröversatt. Ett sätt att hantera begreppen är att, som Berg-Brekkhus (2020, s. 68), 
använda en samlingsbeteckning för dem, i form av ”livskvalitet”. Den svenska användningen av ordet 
livskvalitet har dock, i vardagligt tal, en ytligare mening än den som Sen åsyftar. Livskvalitet skulle 
kunna vara en kopp te i kvällssolen, men för Sen ger en persons quality of life uttryck för en holistisk 
syn på livets eller varats kvalitet i vid mening. För att balansera en strävan efter begreppslig precision 
med behovet av läsbarhet, så kommer en samlingsbeteckning att användas, men istället för livskvalitet 
så kommer helt enkelt begreppet quality of life att behållas.  
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legitimera att vissa individers lycka eller önskningar helt negligeras. Denna 
tanke bryter mot en av Sens (1992, 2009) mest fundamentala utgångspunkter, 
nämligen att se varje människa inte som ett medel, utan som ett mål i sig; som 
en reflekterande person, i högsta grad aktiv i utformningen av sitt eget liv, 
genom medvetet övervägt handlande. Med en sådan utgångspunkt kan inte ett 
rättviseperspektiv godtyckligt åsidosätta vissa individer till förmån för andra. 
Denna invändning delar Sen med Rawls, som å sin sida menar att just det rätta 
måste går före det goda när det kommer till frågor om fördelning. Sen (1980) 
menar dock att även Rawls misslyckas med att beakta mänsklig mångfald, 
genom att själva måttet för att hantera fördelar och fördelning – primära 
nyttigheter – inte tillräckligt väl tar hänsyn till individers skilda förutsättningar 
att uppnå vad de värdesätter. Annorlunda uttryckt: man behöver se till 
relationen mellan en person och de primära nyttigheter som denne förfogar över 
(a.a., s. 216). Det är alltså problematiskt att tala om objektiva frihetsresurser 
som ska fördelas jämlikt. I The Idea of Justice uttrycker Sen (2009, s. 234) det 
som att rättviseteorier med målet att främja individers frihet skulle vinna på en 
”direct concentration on the assessment of freedom, rather than counting the 
means towards achieving it”. Sen underkänner alltså inte betydelsen av lycka 
eller nyttigheter, men menar att de är otillräckliga som fokuspunkter för 
rättvisan. Varje rättviseteori måste nämligen ”choose an informational focus, 
that is, it has to decide which features of the world we should concentrate on in 
judging a society and assessing justice and injustice” (Sen, 2009, s. 231). Det är 
mot bakgrund av dessa utgångspunkter som Sen konstruerar sitt eget förslag.  

Capabilty approach 
Sen (2009, s. 231) definierar individuell frihet som ”a person’s capability to do 
things he or she has reason to value”. En capability handlar alltså om att kunna 
uppnå något man värdesätter. Innebörden av begreppet capability kan sägas 
ligga i gränslandet mellan förmåga och möjlighet. En capability att köra bil 
inbegriper exempelvis dels själva förmågan, kunnandet, att köra bilen, dels den 
faktiska möjligheten att göra det, genom att ha tillgång till en bil som är tankad, 
besiktigad och startklar. Vad en person de facto uppnår benämner Sen som 
funktioner [functionings]. Funktioner kan dels vara basala som att vara frisk, 
mätt och utvilad, dels komplexa som att ha goda relationer och att uppleva 
meningsfullhet (Sen, 2002, s. 108). Att ha en capability att köra bil ger 
följaktligen friheten att uppnå funktionen att vara en körandes bilförare. Sen 
beskriver förhållandet mellan capability och funktion på följande vis:  

 
Functionings represent parts of the state of a person – in 
particular the various things that he or she manages to do or be 
in leading a life. The capability of a person reflects the alternative 
combinations of functionings the person can achieve and from 
which he or she can choose on collection (Sen, 1993, s. 31). 
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Sen ger ibland uttryck för en idé om en sorts samlad capability, i singular, och 
syftar då på personens totala möjlighetsrum (jfr citatet ovan). Samtidigt talar 
Sen om att man kan ha en capability att bli utbildad, att vara mätt, att ha hälsa 
och så vidare. För att undvika förvirring kommer fortsättningsvis termen 
capabilities, i plural, att användas när någons samlade capabilities åsyftas.  

Både capabilities och funktioner spelar roll för en individs quality of life. 
Medan Sen omtalar en persons uppnådda funktioner som ”achieved well-
being”, så representerar en persons capabilities ”the person’s freedom – the real 
opportunities – to have well-being” (Sen, 1992, s. 40). Sen menar att rättvisans 
informationsfokus bör vara individers capabilities. Man skulle instinktivt kunna 
hävda att vad som faktiskt sker, det vill säga individers uppnådda funktioner, är 
mer relevant än det som skulle kunna ske. Sen (2009) menar dock att man inte 
kan reducera mänskligt liv till enbart vad som inträffar. Friheten i sig inbegriper 
våra val och bortval, liksom processer av meningsskapande och viljebildning, 
som också är betydelsefulla aspekter av livet. Ett ännu viktigare argument för 
att prioritera capabilities är att de blottlägger ojämlikhet bättre än uppnådda 
funktioner. Sen frågar sig retoriskt vem man skulle uppfatta som mest fri – den 
som svälter eller den som fastar. De uppnår i grunden samma funktion med 
avseende på näringsintag, det vill säga inget, men få skulle hävda något annat 
än att den frivilligt fastande personen är mer fri än den som svälter (a.a., s. 236f). 
Konceptet frihet handlar alltså, enligt Sen, om att vara fri att bestämma vad man 
vill, vad man värdesätter och slutligen vad man väljer (a.a., s. 232). Exemplet 
med svält och fasta belyser just denna poäng – att capabilities, i kraft av att 
möjliggöra handlingar och tillstånd, är mer betydelsefulla för en individs frihet 
än uppnådda funktioner (jfr Sen, 2002, s. 110).  

Sen (2002, s. 33f) konstaterar att om man har större frihet, i meningen en 
bred uppsättning capabilities, så har man större möjligheter att klara sig själv, 
men också en förstärkt handlingsfrihet [agency freedom] att åstadkomma 
förändring i både sitt eget liv och i världen. Att rikta blicken mot relationen 
mellan individer och deras till buds stående medel, gör att man behöver 
inbegripa flera faktorer i sin analys av individers handlingsutrymme. Processen 
att välja och eftersträva det man värdesätter äger rum i en kontext som är 
definierad av sina begränsningar. En resurs har inte en objektiv nytta för alla – 
en cykel kan exempelvis möjliggöra funktionen mobilitet, men har inget värde 
för mig om jag har brutit benet (jfr Robeyns, 2005, 2017). Individers 
möjligheter att bruka olika resurser och nyttigheter brukar inom capability 
approach begreppsliggöras genom tre grupper av konverteringsfaktorer 
(Robeyns, 2005, 2017; se även Frediani, 2010; Nambiar, 2013). De första är de 
personliga, och inbegriper en persons fysiska förutsättningar, intelligens, kön, 
läsförståelse och liknande. Den andra gruppen är de sociala 
konverteringsfaktorerna, vilka omfattar sociala normer och maktstrukturer, 
diskrimineringsordningar och policys. Den tredje gruppen är miljörelaterade 
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[environmental] konverteringsfaktorer, och berör faktorer som är kopplade till 
klimat liksom var och hur man bor.  

Capability approach är sammantaget ett tämligen individorienterat 
rättviseperspektiv, såtillvida att det sätter individens capabilities – i meningen 
verkliga friheter – i centrum. På ett område understryker Sen samtidigt flitigt 
behovet av interaktion och samhandling: demokrati.  Sen är konsekvent i att 
aldrig vare sig värdera vilka funktioner som individer värdesätter (ett uttryck 
för perspektivets rötter i liberalfilosofiskt tänkande) eller att specificera vilka 
capabilities som ska ses som mest grundläggande.  Detta ska istället, hävdar 
Sen, fastslås i varje specifik kontext, genom det offentliga samtalet och med 
hjälp av demokratiska processer, som Sen sätter stor tilltro till: 

 
Public discussion and deliberation can lead to a better 
understanding of the role, reach and significance of particular 
functionings and their combinations (Sen, 2009, s. 242). 

 
Själva förståelsen av hur individers verkliga friheter konstitueras ska alltså 
grundas i ”the reach of public discussion” (Sen, 2009, s. 242) – en sorts ”social 
evaluation” av rättvisans informationsfokus. Det ställer höga krav på att 
demokratin karaktäriseras av öppna och övervägande samtal och av en bred 
representation av mänskliga erfarenheter och livsvillkor.  

Problematisering av rättviseperspektivet 
Capability approach har framförallt fått kritik på två punkter. Den första är att 
perspektivet skulle vara för individualistiskt (se t.ex. Evans, 2002; Stewart, 
2005), och inte tillräckligt väl ta hänsyn till gruppers betydelse för 
identitetsbildning och i förlängningen för individers quality of life. Stewart 
(2005) menar att kollektiv handling är nödvändig för känslan av tillhörighet till 
olika grupper, och för att en individ ska kunna ha mer komplexa capabilities så 
som till vänskapsrelationer och till politiskt deltagande. Grupper påverkar också 
i hög utsträckning våra val och livsmål, på ett sätt som capability approach inte 
förmår beakta genom en, i Stewarts (2005) tycke, alltför ensidig prioritering av 
individen. Robeyns (2005) diskuterar denna typ av invändning och menar att 
man behöver skilja mellan olika sorters individualism. Capability approach 
karaktäriseras av en etisk individualism, det vill säga utgår ifrån att det är 
individer som är ” the units of moral concern” (a.a., s. 107; se även Brighouse 
& Swift, 2003). Det betyder inte att perspektivet är ontologiskt individualistiskt 
– i meningen att individer skulle vara det enda som existerar. Tvärtom erkänner 
Sen betydelsen av sociala relationer, liksom de begränsningar av verkliga 
friheter som samhällsstrukturer utgör. Robeyns (2005) framhåller också att 
forskning utifrån capability approach har bedrivits framgångsrikt av personer 
med olika inställning till gruppers påverkan på individer. Medan Sen visserligen 
tycks ha en stor tilltro till individers förmåga att frammana en viss 
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motståndskraft mot gruppers påverkan, så menar Robeyns att denna tilltro inte 
medför några principiella hinder för att inta tydligare grupperspektiv. 

Den andra punkten som capability approach fått kritik för är att den är 
oprecis. Det finns fördelar med perspektiv som är kontextkänsliga, men det 
finns en risk att begrepp urvattnas om de blir för tänjbara. Cohen (1993) hävdar 
exempelvis att om nu capabilities är den viktigaste aspekten av en människas 
frihet, så behöver man också precisera vilka capabilities som är att betrakta som 
de viktigaste. Martha Nussbaum (2013), den filosof som förutom Sen bidragit 
mest till utvecklingen av capability approach, delar denna invändning, och 
menar att capability approach kan behöva preciseras för att fungera som en 
fullständig rättviseteori. Nussbaum konstruerar således en lista, i form av tio 
capabilities som anger en tröskelnivå som alla medborgare måste komma över 
för att ett samhälle ska kunna betraktas som rättvisa. Dessa, menar Nussbaum 
(2013, s. 41-43), är statens ansvar att sörja för att individer har, och de 
inkluderar sådant som liv och hälsa, men även praktiskt förnuft, fantasi och 
samhörighet. Sen förekommer och bemöter denna invändning i flera texter (t.ex. 
Sen, 1992, 2004, 2009). Hans poäng är att medan capabilities som dessa 
självklart är viktiga, så ser kontexter olika ut, och därmed skiljer sig också vad 
som är grundläggande och vad som är att betrakta som lyx (se även Alexander, 
2008). Därav argumentet att diskutera och besluta om dem i demokratisk anda.  

Om utbildning och skolvalsfrågan 
Även om Sen inte vill fastställa en lista med kontextöverskridande 
grundläggande capabilities, så nämner han vid flera tillfällen sådana som han 
tycks mena är särskilt betydelsefulla för att verklig frihet ska komma människor 
till del. Bland annat återkommer han till utbildning (se t.ex. Sen, 1992, s. 44; 
2002, s. 17, 66, 134, 279). Däremot preciserar han inte vad utbildning bör 
innehålla, hur stor vikt man bör lägga vid utbildning jämfört med andra friheter, 
eller i vilka avseenden som utbildning påverkas människors quality of life. 
Enligt Terzi (2007, s. 26) är utbildning, i Sens texter, ”generically referred to as 
basic, elementary education, and mainly expressed in terms of levels of 
literacy”. Man kan misstänka att Sen även här tänker sig att utbildningens mål 
och innehåll ska vara kontextbundna och demokratiskt beslutade. Det har dock 
inte hindrat pedagoger från att pröva förtjänsterna av capability approach i 
relation till skola och utbildning (se t.ex. Walker & Unterhalter, 2007a).  

Enligt Walker och Unterhalter (2007b, s. 5) framstår utbildning, utifrån 
capability approach, som en helt central aspekt av mänskligt liv, då varje 
människa ses som en ”dignified and responsible human being who shapes her 
or his life in the light of goals that matter, rather than simply being shaped or 
instructed how to think”. Walker och Unterhalter menar att utbildning ger 
människor möjligheter att formas, utveckla kunskaper nödvändiga för att 
fungera, ta del av och interagera med andra perspektiv än sina egna samt träna 
sig i att analysera och värdera dem. Givet capability approach behöver 
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människor ses som agenter i sitt eget lärande; vi är med och skapar det, gör det 
till en del av oss själva. Att utbildas är följaktligen en träning i att mer och mer 
se sig själv som en handlande och tänkande varelse, och kan följaktligen 
beskrivas som en process av tillblivelse (a.a., s. 6).  

Hur ska man då se på relationen mellan utbildning och människors verkliga 
friheter att eftersträva sådant som de värdesätter? Unterhalter och Brighouse 
(2007) diskuterar denna fråga genom tre utbildningsvärden: de instrumentella, 
de inneboende och de positionella. Utbildningens instrumentella värde, ofta 
likställt med skolutbildning [schooling], handlar om att säkra förutsättningar för 
barns deltagande i politiskt, socialt och ekonomiskt liv. Ur ett policyperspektiv 
handlar detta om färdigheter och benägenheter att fungera som medborgare, 
dels basala som att vara läskunnig, dels komplexa som att delta i ett offentligt 
politiskt samtal (Wahlström, 2014). Utbildningens inneboende värde relaterar, 
enligt Unterhalter och Brighouse (2007), till sådana aspekter som inte främst är 
resurser för att uppnå något annat. Dessa kan till exempel vara kopplade till 
känslor av tillräcklighet, och till upplevelser av konst, poesi och musik; 
erfarenheter som bidrar till en människas quality of life i sig, utan att fördenskull 
ge några konkurrensfördelar. Wahlström (2014) menar att utbildningens 
inneboende värde stryker under vikten av att barn erbjuds en pluralistisk 
lärandemiljö som exponerar dem för en spännvidd av kommunikativa, estetiska 
och kulturella uttryck. Utbildningens positionella värde kan, enligt Unterhalter 
och Brighouse (2007), förstås i termer av kvalifikation. Det är positionellt 
såtillvida att när man exempelvis ansöker till en utbildning så bedöms inte bara 
ens absoluta kunskap, utan ens kunskap jämfört med andra; man kan alltså vara 
”positionally better off” (a.a., s. 81). Kvalifikationen är även informell, genom 
att inbegripa socialt och kulturellt kapital som leder till acceptans i olika 
sammanhang. Förutsatt att barn kan ta del av dessa utbildningsvärden, så menar 
Unterhalter och Brighouse (2007) att de bidrar till att stärka barns verkliga 
friheter att uppnå sådana sätt att fungera som de värdesätter.  

Capability approach skänker även skolvalsfrågan ett annorlunda perspektiv. 
Den handlar inte bara om själva rätten att välja eller huruvida skolval bidrar till 
att öka utbildningens kvalitet. Man behöver också fråga sig om människor kan 
välja skola, och, ännu viktigare, om kan de nyttja skolval till att uppnå ”beings” 
och ”doings” som de värdesätter. I School Choice and Student Well-Being söker 
Kelly (2007) en bättre förståelse för skolvalsfrågans teoretiska komplexitet, 
genom capability approach. Enligt Kelly går det inte att sätta likhetstecken 
mellan att ha tillgång till vissa aktiviteter (utbildning eller skolval) och att 
åtnjuta de förmåner som förknippas med aktiviteterna. För att tala klartext: det 
är inte givet att familjer uppnår de eftersträvansvärda funktionerna som är 
associerade med skolval – exempelvis att kunna gå i den skola som framstår 
som mest önskvärd – bara för att rätten att välja skola existerar. Låt säga att en 
familj ska välja skola, och det finns ett klart bästa nyetablerat alternativ, samt – 
för argumentets skull – ekonomiska och geografiska förutsättningar för familjen 
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att välja denna. Om då inte barnet – eller föräldern, som väljer i barnets ställe – 
har tillräckligt ”know-how” att dra nytta av skolas existens, så kan heller inte 
hävdas att skolan vidgat uppsättningen tillgängliga val (Kelly, 2007, s. 150f). 
Att utvärdera capabilityn att välja skola kräver att man beaktar både vilka skolor 
som kan väljas, liksom hur konverteringsfaktorer påverkar möjligheten att välja 
dem. Med referens till Sen poängterar Kelly även att människor har svårt att 
rangordna för många alternativ (jfr att utse en favorit mellan två filmer, och att 
presentera en absolut ranking av 200 filmer). Överfört till skolval drar Kelly 
därför slutsatsen att även om skolväljare hade ”perfekt” information om alla 
skolor (jfr att ha sett samtliga filmer), så skulle fortfarande inte 
skolvalsmarknaden fungera enligt marknadslogikens mall.  

Sens rättviseperspektiv är klarare i förhållande till några av skolvalsfrågans 
värdepremisser än till andra. Vad gäller individuell frihet så är den rakt av 
representerad i begreppet capability. Individuell frihet är just ”a person’s 
capability to do things he or she has reason to value” (Sen, 2009, s. 231). 
Capability-begreppet är delvis utvecklat som en kritik av existerande 
rättviseperspektivs idéer om jämlikhet, som Sen menar är för statiska. Det kan 
man inte beskylla capability-begreppet för att vara, men det är å andra sidan inte 
heller helt klart när och hur en jämlikhet i capabilities uppnås. I princip är det 
när människor jämlikt kan uppnå sådana funktioner de värdesätter, men vilka 
funktioner dessa är kan naturligtvis förändras över tid och beroende på 
sammanhang, vilket också förändrar vilka friheter i form av capabilities som är 
mest värdefulla. Detta är en inbyggd problematik i rättviseperspektivet, som å 
ena sidan gör det mer öppet, å andra sidan mindre stringent. Pluralismen utgör 
en desto tydligare grundpelare i capability approach, genom Sens argument för 
att beakta mänsklig mångfald i rättviseorienterade resonemang. Sen är också för 
en värdepluralism, och är konsekvent i sin hållning att aldrig försöka sig på en 
värdering av en bättre eller sämre uppfattning om det goda.  

I analyserna kommer capability approach att användas som Sen (2009, s. 
232) själv beskriver perspektivet; som ”a general approach, focusing on 
information on individual advantages, judged in terms of opportunity rather 
than a specific ‘design’ for how a society should be organized”. Givet 
perspektivets tydliga individ- och kontextorientering så går det inte att erbjuda 
några tvärsäkra och generella sanningar, men väl ett kompletterande synsätt på 
skolvalsfrågan. Den första analysfrågan uppehåller sig vid just en tänkt 
capability att välja skola, dels utifrån vilken teoretisk grund som (val)friheten 
att välja skola kan finna i capability approach, dels hur man kan förstå de skilda 
förutsättningar som människor har att välja skola. Den andra analysfrågan är 
inriktad på den aktivitet som skolval ger tillgång till: utbildning. En 
övergripande ambition med avhandlingen är att binda samman skolvalsfrågan 
med grundläggande pedagogiska mål. I den andra analysfrågan utforskas 
möjliga innebörder av de utbildningsvärden som Unterhalter och Brighouse 
(2007) belyser med hjälp av capability approach, genom att studera hur de 
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kommer till uttryck i utbildningspolitiska texter. I denna analysfråga knyts de 
tre utbildningsvärdena även samman med betydelsen av en pluralistisk 
lärandemiljö, och frågan tangerar således den segregationsproblematik som 
tenderar att följa av skolval. I den tredje analysfrågan förs de båda första 
frågorna samman i en diskussion om hur det, med utgångspunkt i capability 
approach, går att väga friheten att utbildas mot friheten att välja skola. Denna 
fråga prövar därmed också delvis möjligheterna med capability approach som 
rättviseperspektiv, då Sen egentligen inte erbjuder några verktyg eller principer 
för hur friheter ska värderas mot varandra. Samtliga frågor diskuteras i relation 
till utbildningspolitiska texter. 

I kapitel åtta görs en Sen-baserad analys av utbildningspolitiska texter om 
skolval, utifrån följande analysfrågor:  

 
- Hur kan man förstå friheten att välja skola som en capability, och hur 

förhåller sig en sådan förståelse till de utbildningspolitiska texternas 
behandling av skolvalsfrågan? 

- Hur kommer skolutbildningens instrumentella, inneboende och 
positionella värden till uttryck i utbildningspolitiska texter, och i vilka 
avseenden kan en pluralistisk lärandemiljö bidra till att förverkliga 
dessa värden?  

- Hur skulle det, utifrån capability approach, vara möjligt att väga 
friheten att välja skola mot friheten att utbildas?   
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6. SKOLVALSFRÅGAN OCH JOHN 
RAWLS RÄTTVISA SOM 
SKÄLIGHET 

Det här kapitlet analyserar skolvalsfrågan utifrån John Rawls (1971/1996, 
1993/2005, 2001/2005) rättviseperspektiv. Perspektivets huvudmål är att 
konstruera en rättvis och långsiktigt stabil organisering av samhällets 
grundstruktur, i form av dess viktigaste institutioner. Enligt Rawls ska 
grundstrukturen utvärderas som helhet, men han skriver också att hans 
perspektiv ska ses som en hjälp att skärpa vår moraliska känslighet inför mer 
avgränsade frågor. Som sådant inkorporeras det som ett verktyg i Deweys 
(1932/1985) argument för moralisk fantasi, som betonar vikten av att överväga 
alternativa sätt att handla i relation till en moralisk problematik. Kapitlets analys 
tar sin utgångspunkt i Rawls två rättviseprinciper, som säger att:  
 

1) Varje person har samma oeftergivliga krav på ett fullt adekvat 
system av grundläggande friheter, vilket är förenligt med 
samma system av friheter för alla; 

2) Sociala och ekonomiska ojämlikheter måste uppfylla två 
villkor: för det första måste de vara knutna till ämbeten och 
positioner som står öppna för alla under villkor av skälig 
jämlikhet i möjligheter; och för det andra måste de vara till 
störst fördel för de minst gynnade samhällsmedlemmarna. 
(Rawls, 2001/2005, s. 71).  

 
Argumenten för denna rättviseuppfattning klargörs i kapitel fem, tillsammans 
med en mer grundlig presentation av Rawls rättviseperspektiv. De båda 
rättviseprinciperna har brutits ner till tre analysfrågor, som strukturerar kapitlets 
tre delar:  
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- I vilken utsträckning skulle man utifrån Rawls kunna betrakta skolval 
som en viktig (grundläggande) frihet, och vad blir följden av det?  

- I vilken utsträckning är villkoret om skälig jämlikhet i möjligheter 
tillämpbart på skolvalsfrågan, och hur kommer villkoret till uttryck i de 
utbildningspolitiska texterna? 

- Hur kan differensprincipen göras relevant i relation till utbildning och 
skolval, och hur kan den sägas komma till uttryck i de 
utbildningspolitiska texternas policystrategier för ett mer rättvist 
skolval?  

Skolval som frihet – men vilken sorts? 
I den här delen behandlas den första analysfrågan, som alltså handlar om i vilken 
utsträckning som skolval kan betraktas som en viktig och, med Rawls 
terminologi, grundläggande frihet.  

Inte grundläggande utan sekundär 
Frågan har väckts utifrån att de utbildningspolitiska texter som behandlats 
tidigare i avhandlingen (i kapitel fyra), från och med att det fria skolvalet och 
friskolereformen genomfördes i början av 1990-talet, närmast kategoriskt håller 
fast vid rätten att välja skola. Förekomsten av valfrihet ifrågasätts i regel inte, 
och det är först i texter med senare publikationsdatum som valfrihetens följder 
problematiseras och vissa förslag om justeringar förs fram (dock utan att 
ifrågasätta rätten att välja i grunden). Rätten att välja skola tycks alltså närmast 
betraktas som något grundläggande; en rätt till frihet för individen, gruppen, 
medborgarna. Frågan som reses här är alltså om friheten att välja skola kan ses 
som grundläggande utifrån Rawls rättviseperspektiv, och vad som blir följderna 
av svaret på den frågan.  

I samtliga analyserade texter förekommer rena principiella argument för 
skolval. För att rekapitulera det sätt på vilket skolval närmast uppfattas som en 
grundläggande frihet i texterna, kan man återvända till de båda 
valfrihetspropositionerna (dvs. Prop. 1991/92:95 och Prop. 1992/93:230), där 
det kommer fram allra tydligast. I den första av dem framhålls att ”[r]ätten och 
möjligheten att välja skola och att välja sina barns utbildning är viktig i ett fritt 
samhälle” (Prop. 1991/92:95, s. 8). Vad denna uppfattning uttrycker är alltså att 
om rätten och möjligheten att välja skola inte existerar i ett samhälle, så lever 
inte samhället upp till värnandet av individuell frihet. Propositionen fortsätter: 
”Denna grundläggande princip har också kommit till uttryck i ett flertal 
internationella konventioner som Sverige anslutit sig till” (a.a., s. 8, min 
kursivering). I dessa formuleringar som inleder propositionen, och som nästan 
skulle kunna ses som en sorts skolvalsfrihetens portalparagraf, sammanfattas en 
uppfattning som det funnits en bred enighet om de senaste 25 åren. I citatet 
anlägger även dåvarande skolminister Beatrice Ask ett internationellt 
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perspektiv, genom hänvisningen till konventionerna. Den principiella rätten att 
välja skola ges genom detta inte endast en lokal svensk uttolkning, utan 
betraktas som allmängiltigt erkänd.34  

Kan då skolval, i Rawlsk mening, tillerkännas status som en grundläggande 
frihet? För att besvara detta behöver först erinras om varför Rawls gör en 
distinktion mellan den första och den andra rättviseprincipen. Han menar att det 
mellan principerna råder en så kallat lexikalisk ordning, som innebär att den 
första ska prioriteras före den andra. De grundläggande friheterna behandlas i 
den första principen, som säger att alla medborgare har samma rätt till ett fullt 
system av grundläggande friheter, förutsatt att det är kompatibelt med andra 
personers rätt till samma friheter (Rawls, 2001/2005, s. 71). Men vilka är dessa 
friheter? I En teori om rättvisa gör Rawls (1971/1996, s. 77) en uppräkning av 
ett antal: politisk frihet (att rösta och inneha offentliga ämbeten), yttrandefrihet, 
mötesfrihet, samvetsfrihet, tankefrihet och personlig frihet (vilket inkluderar 
frihet från psykologiskt förtryck och kränkningar av den personliga 
integriteten). Rawls understryker också i detta sammanhang att dessa friheter, 
enligt den första principen, ska vara lika för alla. Grundläggande friheter får 
alltså inte kompromissas med, och denna princip måste vara uppfylld innan den 
andra rättviseprincipen kan komma ifråga. Prioriteringen av den första 
principen ska förstås mot bakgrund av Rawls prioritet av vad han beskriver som 
det rätta före det goda. Det rätta är här den rättviseuppfattning som gjorts till 
föremål för en överlappande konsensus som alla samhällets deltagare har skäl 
att acceptera, oberoende av deras uppfattningar om det goda i livet (Rawls, 
1993/2005). Ponera att det goda skulle definieras som att få göra vad man vill 
(det är också en form av frihet). Man skulle då mycket väl kunna tänka sig ett 
system som maximerar det sammanlagda antalet uppfyllda önskningar – 
däribland människors val av skola – men som samtidigt skulle leda till att vissa 
medborgares frihet kraftigt begränsas. En sådan ordning är alltså, enligt Rawls, 
inte rätt. Rawls försvarar i grunden att medborgare ska ha stor frihet, men som 
Rawls uppräkning visar, så omfattar inte den första principen alla former av 
friheter. Friheterna som regleras av den första principen har en utmärkande 
konstitutionell tyngd, som pekar i det politiska deltagandets riktning (Rawls, 
2001/2005, s. 75). Rawls menar att dessa grundläggande friheter spelar en 
avgörande roll för medborgares förmågor att bedöma ”grundinstitutionernas 
och de politiska åtgärdernas rättvisa” samt ”i fullföljandet av vår uppfattning 
om det goda” (Rawls, 2001/2005, s. 75).  

Det är lätt att se hur utbildning kan ha stor betydelse för medborgares 
möjligheter att utöva flera av de grundläggande friheter som Rawls räknar upp, 
och mot bakgrund av Rawls betoning av demokrati behöver man tillskriva 
skolutbildningen en viktig roll i detta avseende (jfr Podschwadek, 2018). Det 

 
34 Denna typ av konventionsreferenser är inte ovanlig i de analyserade texterna, och förekommer 
exempelvis i skollagspropositionen (Prop. 2009/10:165, s. 226), då i förhållande till förekomsten av 
konfessionella skolor.  
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politiska deltagandet är centralt i Rawls idé om demokrati, och utan kunskaper 
och en informerad relation till samhällets politiska processer och bärande 
värden är det svårt att delta meningsfullt. Rawls uttrycker själv att ”below a 
certain level of material and social well-being, and of training and education, 
people simply cannot take part in society as citizens, much less as equal 
citizens” (Rawls, 1993/2005, s. 166). Utbildning – och specifikt en form av 
medborgarfostran (jfr Brighouse, 2006) – underbygger således utövandet av de 
grundläggande friheterna. Vad gäller uppräknandet av grundläggande friheter 
slår Rawls (1971/1996, s. 78) visserligen fast att ”[d]et är svårt, och kanske 
omöjligt, att göra en fullständig förteckning över dessa”. Däremot är det möjligt 
att, mot bakgrund av denna diskussion, resonera kring vilka friheter som bör 
ligga utanför den första rättviseprincipens räckvidd. Vad gäller just skolval är 
det i detta sammanhang värt att markera två saker. För det första har inte friheten 
att välja skola i närheten av samma politiska betydelse som de grundläggande 
friheterna (så som yttrandefrihet och tankefrihet). Den är därmed inte i samma 
utsträckning kopplad till medborgares möjligheter att bedöma rättvisan i 
grundstrukturen. För det andra kan den heller inte, i jämförelse med utbildning, 
ges samma status i förhållande till själva kapaciteten att meningsfullt delta i 
demokratiska processer. Såtillvida bör rätten att välja skola ses som sekundär i 
förhållande till exempelvis en viss nivå av utbildning (jfr Rosenquist, 2011).  

Inte skyddad men tänkbar 
Slutsatsen att skolval inte kan betraktas som en grundläggande frihet har en 
avgörande följd för skolvalsfrågan. Till skillnad från de grundläggande friheter 
som omfattas av den första rättviseprincipen, som enligt Rawls (1971/1996, s. 
203) bara kan begränsas ”endast för sin egen skull, det vill säga för att se till att 
samma frihet eller någon annan grundläggande frihet får ett lämpligt skydd”, så 
skulle skolval kunna begränsas till förmån för andra sociala mål (a.a., s. 77f). 
Rawls menar att det inte finns någon given formel för när en frihet kan 
inskränkas – oavsett om den är grundläggande eller ej – ”eftersom vi i viss mån 
är hänvisade till känslan för avvägningar och omdöme” (Rawls, 1971/1996, s. 
204). För skolvalsfrågans räkning har diskussionen i den här avhandlingen 
främst handlat om dess relation till grundläggande pedagogiska mål med 
utbildning. Sammantaget så är inte skolval i sig skyddsvärt, utifrån Rawls, men 
det betyder inte att skolval inte skulle kunna motiveras inom ramen för Rawls 
teoribygge. Det finns de som menar att en Rawlsk utformning av skolan måste 
vara för ett brett utbud av privata aktörer (se t.ex. Godwin, Kemerer & 
Rudeman, 2002). (Man skulle exempelvis kunna tänka sig att olika skolprofiler 
och inriktningar kan ses som legitima så länge de är kompatibla med den 
överlappande konsensus som rättvisan gjorts till föremål för. I nästa kapitel 
behandlas en sådan specifik skolinriktning – konfessionella fristående skolor – 
då i relation till Nancy Frasers rättviseperspektiv). Frihet i vid bemärkelse ses 
nämligen av Rawls som något i grunden positivt. Själva ”degraderingen” av 
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friheten att välja skola gör den snarare mer tänjbar än de grundläggande 
friheterna, då den inte på samma sätt som dem måste vara lika för alla.  

Av vilka skäl skulle då skolval kunna försvaras, enligt de analyserade 
texterna? Vilka värden är det tänkt att förverkliga och för vem? I den första 
valfrihetspropositionen (se Prop. 1991/92:95, s. 8f) lyfts, förutom det 
principiella argumentet som behandlats ovan, även fram flera förväntade 
nyttoinriktade effekter av skolval. Valfrihet i skolan förväntas... 

 
- ... göra skolors arbete mer inkännande och legitimt, utifrån familjers 

engagemang (”en större lyhördhet för elevers och föräldrars önskemål”),  
- ... tillgodose behovet av en bredare uppsättning utbildningsalternativ 

(”[e]tt uniformt system kan inte erbjuda den variation och flexibilitet 
som framtiden kräver av skolväsendet”),  

- ... höja den övergripande utbildningskvaliteten (”en stimulerade tävlan 
mellan skolor [...] kan bidra till att höja kvaliteten inom hela 
skolväsendet”) samt  

- ... driva fram kostnadseffektiva driftsformer (”[m]ed större valfrihet [...] 
skapas också bättre incitament för kostnadseffektivitet”).  

 
Rätten att välja skola ses i den första valfrihetspropositionen följaktligen inte 
enbart som en principiell, av medborgarskapet följande rätt, utan som en frihet 
som antas generera synergier som kommer alla till del genom att skolväsendet 
i stort gynnas. Den andra punkten – att tillgodose en bredare uppsättning 
utbildningsalternativ – motiveras delvis utifrån ett antagande om fristående 
skolors pedagogiska förnyelsepotential. Den punkten skulle dock även kunna 
ses som ett erkännande av vad Rawls (1993/2005) beskriver som en skälig 
pluralism; det vill säga att förnuftiga människor rimligen kommer att utveckla 
olika uppfattningar om det goda i livet, och att ett demokratiskt samhälle måste 
ge dem chanser att eftersträva dessa – även inom ramen för skolväsendet 
(giltigheten i detta argument kommer inte att undersökas vidare här). 

En aspekt av en frihets värde gäller huruvida värdet är beroende av att 
friheten nyttjas. Om friheten att välja skola inte är att betrakta som en 
grundläggande frihet, utan snarare hävdas mot bakgrund av vad den potentiellt 
kan tillföra skolväsendet som helhet, så tycks det dock vara viktigt att den 
faktiskt används. Tidigare i avhandlingen har noterats ett skifte gällande denna 
fråga: från att man från utbildningspolitiskt håll, i början av 1990-talet, hävdat 
att ”blotta existensen” av valet har ett värde i sig i termer av ökat inflytande 
(Prop. 1992/93:230, s. 27), till förslag om mer tvingande reformer så som ett 
aktivt skolval (SOU 2017:35, s. 295f; SOU 2020: 28, s. 270f). Av det senare 
följer att själva existensen av valet i sig inte blir lika omhuldad. Detta skifte, 
som praktiskt taget innebär att tala om skolval närmast som en skyldighet, 
ställer samtidigt högre krav på att skolval faktiskt görs möjligt för människor. 
Som forskning visat så har emellertid inte människor samma förutsättningar att 
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välja skola. Rawls diskuterar social och ekonomisk ojämlikhet inom ramen för 
sin andra rättviseprincip. Det är till denna princip, och till aspekter av ojämlikhet 
kopplat till skolval, som kapitlets fokus nu riktas.  

Skälig jämlikhet i möjligheter att välja skola 
Så här långt kan summeras: skolval är ingen grundläggande frihet, utan kan 
snarare ses som en sekundär. Som sådan faller den utanför de friheter som 
regleras av Rawls första rättviseprincip, och åtnjuter därför inte det okränkbara 
skydd som Rawls tillskriver de grundläggande friheterna. Skolval kan trots det 
vara tänkbart, men måste utvärderas utifrån den andra rättviseprincipen, som 
refererar till grundstrukturens andra roll: att tillhandahålla 
”bakgrundsinstitutionerna för social och ekonomisk rättvisa i den form som är 
den mest lämpliga för medborgare som ses som fria och jämlika personer” 
(Rawls, 2001/2005, s. 78). För att återupprepa – den andra rättviseprincipen 
säger att:  
 

Sociala och ekonomiska ojämlikheter måste uppfylla två villkor: 
för det första måste de vara knutna till ämbeten och positioner 
som står öppna för alla under villkor av skälig jämlikhet i 
möjligheter; och för det andra måste de vara till störst fördel för 
de minst gynnade samhällsmedlemmarna. (Rawls, 2001/2005, s. 
71).  

 
Den andra rättviseprincipen hanterar alltså socioekonomiska ojämlikheter, och 
anger två villkor under vilka sådana ojämlikheter kan vara acceptabla. Denna 
princip undersöks i två steg, det första i denna del, och det andra i kapitlets sista. 
I denna del utforskas det första villkoret i principen, utifrån följande 
analysfråga: I vilken utsträckning är villkoret om skälig jämlikhet i möjligheter 
tillämpbart på skolvalsfrågan, och hur kommer villkoret till uttryck i de 
utbildningspolitiska texterna? 

En i sammanhanget relevant och berättigad fråga är huruvida en 
skolplacering kan betraktas som en sådan position som omtalas i första villkoret. 
Rawls konstaterar att den andra principens tolkning och tillämpning 
överhuvudtaget är svårare att avgöra än den första: ”I viss grad är förnuftiga 
meningsskiljaktigheter alltid möjliga i dessa frågor; de är ett resultat av 
bedömningar av komplex social och ekonomisk information” (Rawls, 
2001/2005, s. 78). I En teori om rättvisa talar Rawls (1971/1996, s. 86f) om de 
positioner som omnämns i det första villkoret som ”framskjutna 
samhällspositioner” och ”karriärvägar”, medan de i Vad rättvisan kräver 
refereras till mer generellt som ”sociala positioner” (Rawls, 2001/2005, s. 72). 
En gemensam nämnare är att Rawls menar att dessa positioner – oberoende av 
deras etikett – ska stå öppna för alla. Vad detta ”öppna för alla” innebär kommer 
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att behandlas mer ingående nedan. Det kan så länge konstateras att man, för att 
ha chans att nå en eftersträvansvärd social position som exempelvis ett visst 
yrke, rimligen behöver ges vissa förutsättningar till det – däribland utbildning. 
En utbildningstolkning av villkoret för instinktivt tankarna till en meritokratisk 
modell där universitetsutbildningar står öppna för alla att söka, med platser som 
tillsätts baserat på en princip om merit och inte social klass.  

Vad gäller utbildningsplatser i den svenska grundskolan, så är den avgiftsfri, 
och följer i det hänseendet Rawls (2001/2005, s. 73) ståndpunkt att samhället 
ska sörja för ”lika möjligheter till utbildning för alla oberoende av 
familjeinkomst”. Det skulle även kunna hävdas att platserna inte bara står öppna 
för alla efter att ekonomi beaktats, utan att de genom skolplikten till och med är 
reserverade. Men nu gäller frågan fördelning av platser genom skolval. Tre 
saker kan då konstateras om dagens skolvalssystem, som belyser villkorets 
relevans. För det första talas det om att standardisera ett ”aktivt” (obligatorisk) 
skolval som huvudsaklig elevfördelningsprincip (SOU 2017:35, s. 295f; SOU 
2020: 28, s. 270f). För det andra spelar den skola man går i roll för vilken 
resursfördelning man får del av, vilket därmed i förlängningen påverkar ens 
livsutsikter (SOU 2020:28, s. 520). För det tredje pekar erfarenheter från olika 
skolvalssystem på att varken benägenheterna eller de praktiska möjligheterna 
för föräldrar att välja skola är jämna (Gewirtz, Ball & Bowe, 1995; Howe, 2008; 
Trumberg, 2011; Wilson & Bridge, 2019). För att uttrycka det enkelt: det är inte 
säkert att ett obligatoriskt skolval bara leder till att fler väljer, utan det kan också 
öka risken för att barn inte ges samma chanser att gå i en resursstark skola. I ett 
sådant skolsystem framstår den andra rättviseprincipens första villkor som 
angeläget att diskutera i förhållande till skolval (utöver behovet av en mer 
kompensatorisk resursfördelning). Det finns dock, enligt Rawls, mer eller 
mindre tillfredsställande tolkningar av vad ”öppna för alla” kan innebära.  

Ett naturligt frihetssystem 
Rawls (1971/1996) vänder sig emot den tolkning som han kallar för ett naturligt 
frihetssystem. I detta system råder en fri marknad, och det (i princip) enda kravet 
på de sociala positionerna är att de formellt ska stå öppna för alla. I denna 
tolkning tillåts människors ”naturgivna” tillgångar – så som talanger och 
förmågor – att få fritt spelrum (beroende på tur, otur, och huruvida de utnyttjas). 
Överfört till skolväsendet skulle det i ett naturligt frihetssystem råda en helt 
avreglerad marknad, på vilken producenter skulle kunna erbjuda en mängd olika 
utbildningsinriktningar till högstbjudande. Det skulle heller inte finnas några 
rättviseorienterade incitament att inom detta frihetssystem eftersträva 
exempelvis avgiftsfria fristående skolor, så länge alla ges samma rätt att söka 
dem. 

Denna idé om ”öppna för alla” är enligt Rawls otillräcklig, och oförenlig med 
de premisser han ställer upp för teorins ursprungsposition. Det verkar inte troligt 
att fria och jämlika personer, bakom en slöja av okunnighet – det vill säga 
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ovetandes om sin faktiska plats i grundstrukturen – skulle enas om att upprätta 
ett system där friheter för somliga i praktiken skulle bli artificiella. Den 
jämlikhet som finns i ett system som detta är just formell, i meningen lika rätt, 
och fördelningen av människors livschanser skulle till stor del baseras på 
moraliskt godtyckliga faktorer. Tilläggas kan också att idén knappast är förenlig 
med de pedagogiska mål som i avhandlingen associeras med utbildning. Ett 
system där turen att födas in i rätt social klass avgör möjligheter till autonomi, 
deltagande i arbetsliv och kapaciteten att delta som demokratisk medborgare, är 
inte kompatibelt med mer ambitiösa idéer om jämlikhet (jfr Brighouse, 2006). 

Liberal jämlikhet – lika chanser för lika ansträngning 
Rawls (1971/1996, s. 87ff) anför en annan tolkning av idén om ”öppna för alla”, 
som han menar är mer tillfredsställande. Han kallar den för den liberala 
tolkningen, eller liberal jämlikhet (2001/2005, s. 72f). Enligt denna tolkning ska 
samhället korrigera fördelningen av fri-, rättig- och möjligheter så att alla har 
en rimlig chans – skälig jämlikhet i möjligheter – att uppnå eftersträvansvärda 
positioner. Rawls understryker att detta visserligen är en bred definition, men 
att den kan sammanfattas som följer:  
 

I alla delar av samhället måste det finnas ungefärligen samma 
möjligheter att utveckla sig och göra sig gällande för personer 
med samma motivation och talang (Rawls, 2001/2005, s. 72f). 

 
Av idén om skälig jämlikhet i möjligheter följer enligt Rawls att man 
exempelvis behöver begränsa och reglera marknaders inverkan, så att de inte 
förutbestämmer individers livschanser baserat på inkomst eller förmögenhet. 
Ambitionen med liberal jämlikhet, så som Rawls definierar den, är alltså att i 
någon mening kompensera för att människor föds in i vissa sociala och 
ekonomiska omständigheter, så att alla med ungefär samma talang och 
motivation ska ha likartade möjligheter i livet. Denna tankegång avspeglas i 
skolans kompensatoriska uppdrag, som i skollagspropositionen relateras bland 
annat till variationer mellan barn: 
 

I förskolans och skolans uppdrag ligger att alla barn och elever 
ska ges bästa möjliga förutsättningar att utifrån sina behov och 
förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i enlighet med 
utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett 
kompensatoriskt uppdrag beträffande de barn och elever som har 
sämre förutsättningar. [...] I den nya skollagen uttrycks detta med 
orden att i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 
behov, där strävan ska vara att uppväga skillnader i deras 
förutsättningar samt att varje barn och elev ska ges stöd och 
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stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt (Prop. 
2009/10:165, s. 221).  

 
Att det kompensatoriska perspektivet utgör en grundbult i den svenska 
utbildningspolitiken, även på systemnivå, illustreras av de kritiska resonemang 
som förs av Likvärdighetsutredningen och här av Skolkommissionen, avseende 
kommuners skilda förutsättningar att erbjuda god och likvärdig utbildning:  
 

Det finns stora skillnader, som bara delvis är strukturellt 
betingade, mellan kommuner i den totala resurstilldelningen till 
skolan och även stora skillnader i fördelningen av resurser mellan 
skolor. Det kompensatoriska inslaget i resursfördelningen är 
svagt (SOU 2017:35, s. 88).  

 
Till viss del legitimerades även skolvalsreformen med ett kompensatoriskt 
argument, utifrån antagandet att alla föräldrar ska kunna utöva inflytande över 
sina barns skolplaceringar. Argumentet riktades således mot att så inte är fallet 
i ett system där skolval inte existerar. Skolval skulle bland annat syfta till att: 
 

åstadkomma största möjliga frihet för barn och föräldrar att välja 
skola. Denna frihet bör innebära möjlighet att välja mellan det 
offentliga skolväsendet och fristående skolor men också att välja 
skola inom det kommunala skolväsendet och att välja också en 
skola i annan kommun (Prop. 1991/92:95, s. 8). 

 
göra huvudmannaskapet – liksom familjernas ekonomiska styrka 
– mindre betydelsefull för familjernas möjligheter att välja skola 
(Prop. 1992/93:230, s. 27).  

 
Friheten att välja skola handlar alltså inte bara om att etablera en formell rätt, 
likt i ett naturligt frihetssystem, utan om en reellt utökad valmöjlighet. Mot 
bakgrund av vad som hittills sagts beträffande skälig jämlikhet i möjligheter kan 
nu frågan ställas hur detta villkor kommer till uttryck i de utbildningspolitiska 
texterna, det vill säga hur texterna förhåller sig till människors faktiska 
möjligheter att välja skola. I det följande lyfts tre aspekter fram som i texterna 
identifieras som, med Rawls terminologi, utslagsgivande ”sociala betingelser” 
(jfr Rawls, 1971/1996, s. 87). Som sådana behöver de beaktas för att det inom 
ramen för marknaden ska kunna råda skälig jämlikhet i möjligheter.  

Den första aspekten, som redan omnämnts i detta kapitel och som aldrig varit 
särskilt omtvistad i samtalet om skolval i Sverige, är begränsningen av 
elevavgifter. Genom att finansiera fristående skolor med hjälp av offentliga 
medel och inte med elevavgifter är ambitionen att jämna ut spelplanen mellan 
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de familjer som sedan tidigare haft ekonomiska möjligheter att välja 
privatskolor, och de som inte haft det:  

 
Mitt förslag kommer att innebära att de fristående skolornas 
behov av elevavgifter kommer att minska. Därmed öppnas den 
ekonomiska möjligheten för fler att välja en fristående skola. Det 
vidgar valfriheten och kan också stimulera till mer blandade 
miljöer i de fristående skolorna (Prop. 1991/92:95, s. 16).  

 
Citatet är från den första valfrihetspropositionen. Frågan om reducerade (och 
sedermera förbjudna) elevavgifter hänger här samman med att föräldrar ska ges 
mer skäligt jämngoda möjligheter att välja skola, men också med att huvudmän 
ska ges jämngoda förutsättningar att erbjuda god utbildning. Detta var en 
återkommande och något mer diskuterad punkt under de första åren efter 
skolvalssystemets införande, kopplat till storleken på statsbidrag till fristående 
skolor.  

Den andra aspekten, som återkommande behandlas i texterna, är erbjudanden 
om information: 
 

En förutsättning för att elever och föräldrar skall kunna välja 
mellan olika skolor är att de får information om det 
utbildningsutbud som finns inom kommunen (Prop. 1992/93:230, 
s. 58).  

 
Till en början fanns inga förslag om att lagstadga om informationserbjudanden, 
utan det ansågs ligga i skolornas intresse. På senare år har dock information om 
skolor – och då också flera typer av information, både till innehåll och språk – 
lyfts fram som en mer kritisk punkt, då tillgången till och nyttjandet av 
information visat sig skilja sig åt mellan sociala grupper (se t.ex. OECD, 2015, 
s. 95f; SOU 2020:28, s. 248, 260). I sin diskussion om människors värdering av 
information problematiserar även Likvärdighetsutredningen rational choice 
theory som utgångspunkt för att förstå relationen mellan skolval och 
information, som ofta varit fallet (SOU 2020:28, s. 246f; se även Bell, 2008; 
Wilson, 2016). Den övergripande tanken med skolvalsinformation kan ur ett 
Rawlsperspektiv sammanfattas som att en ojämlik tillgång till information inte 
ger skäligt jämngoda möjligheter att välja skola.  

Den tredje aspekten rör vilka urvalskriterier som skolor ska få använda. 
Dessa har, likt punkten om information, blivit mer och mer omdiskuterade. I 
Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivs urvalskriterier fram 
som en orsak till den skolsegregation som man menar att det fria skolvalet har 
bidragit till under 90-, 00- och 10-talen. En revidering av dem ses som en 
potentiell nyckel för att vända utvecklingen. Bland annat föreslås att lottning 
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ska ersätta kötid som godkänt urvalskriterium när en skola har fler sökande än 
platser. Skolkommissionen skriver:  

 
Att ersätta kötid med lottning [...] innebär att elever som kommer 
sent till Sverige får samma chans som andra elever att få en 
placering på en skola där antalet sökanden överstiger antalet 
platser. Förslaget innebär också att fördelarna av ett 
informationsövertag som medför att vissa vårdnadshavare ställer 
barnet i kö till en fristående skola många år före skolstart 
neutraliseras (SOU 2017:35, s. 300).  

 
Skolkommissionens motivering av lottning som urvalskriterium går således i 
linje med idén bakom villkoret om skälig jämlikhet i möjligheter, nämligen att 
minska betydelsen av sociala skikt och nyckfulla faktorer som tur och otur. 
Formuleringarna om ”samma chans” och att ”neutralisera” övertag, är inriktade 
på den typen av moraliskt godtyckliga faktorer som Rawls menar att ett naturligt 
frihetssystem inte förmår beakta. När förslaget återkommer i 
Likvärdighetsutredningen tre år senare, under begreppet ”lika möjligheter”, är 
det med liknande formuleringar om samma chanser till önskad skolplacering 
”oavsett familjebakgrund eller bostadsområde” (SOU 2020:28, s. 352).  

Sammanfattningsvis kan man se argumenten för att begränsa elevavgifter, 
utöka tillgången till information samt att reglera skolors urvalskriterier, som 
ansatser för att manipulera spelplanen för skolval så att den blir mer jämlik. De 
har här setts i ljuset av vad Rawls beskriver som en liberal tolkning av idén att 
sociala positioner ska stå öppna för alla. Detta genom att kompensera för 
socioekonomiska betingelser som baserat på tur och otur begränsar människors 
möjligheter att göra sig gällande i olika delar av samhället (jfr Rawls, 
1971/1996, s. 87; 2001/2005, s. 72f). Rawls menar dock att även om denna idé 
om så kallat liberal jämlikhet är betydligt mer acceptabel än det naturliga 
frihetssystemet, så är den ändå inte helt tillfredsställande. Den beaktar bara 
problemet med att människors olika naturgivna tillgångar godtyckligt leder till 
olika socioekonomiska positioner. Men den hanterar inte just det faktum att 
människor har olika naturgivna tillgångar. Rawls förordar därför ännu ett 
villkor – differensprincipen. Den är ämnet för nästa del.   

Differensprincipen och den rättvisa ojämlikheten 
I denna tredje del utforskas alltså differensprincipen. Den utgör det andra 
villkoret i Rawls andra rättviseprincip, och säger att sociala och ekonomiska 
ojämlikheter ”måste […] vara till störst fördel för de minst gynnade 
samhällsmedlemmarna” (Rawls, 2001/2005, s. 71). Denna del av kapitlet 
behandlar analysfrågan: Hur kan differensprincipen göras relevant i relation till 
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utbildning och skolval, och hur kan den sägas komma till uttryck i de 
utbildningspolitiska texternas policystrategier för ett mer rättvist skolval?  

Differensprincipen ska ses som en avgörande komplettering till idén om 
liberal jämlikhet, som behandlades i förra delen. Rawls menar att en helt 
grundläggande aspekt av hans syn på samhället, som ett skäligt system för 
samarbete, är att det uttrycker en idé om ömsesidighet. Utöver att formulera de 
konstitutionella grunddragen (första principen), så är det i ett sådant system 
centralt att resonera kring vilken form av jämlikhet som är den mest lämpliga 
(Rawls, 2001/2005, s. 79f). Och det, menar Rawls, är inte att kväva naturliga 
talanger. Tvärtom uppmuntrar Rawls ”de mer begåvade”, som fötts med 
gynnsamma anlag som de inte moraliskt förtjänar, att skaffa sig ännu fler 
fördelar, under förutsättning att de bidrar till det gemensamma bästa, och 
särskilt de minst gynnade (som inte heller gjort sig moraliskt förtjänta av sin 
position) (Rawls, 2001/2005, s. 175). I detta avseende betraktar Rawls 
medfödda talanger som en gemensam tillgång. Rawls kallar kombinationen av 
skälig jämlikhet i möjligheter och differensprincipen för demokratisk jämlikhet. 
Demokratisk jämlikhet uppnås alltså genom att den andra rättviseprincipens 
båda villkor är uppfyllda. Nästa avsnitt behandlar en viktig komponent i 
differensprincipen: samhällets minst gynnade.  

Vilka är de minst gynnade? 
Rawls tänker sig att det är möjligt att identifiera individer som befinner sig i 
representativa positioner i grundstrukturen, utifrån vilka differensprincipen kan 
göras gällande. I centrum för principen står de så kallat minst gynnade. Att 
avgöra vilka som är samhällets minst gynnade är dock en komplex uppgift, både 
i teori och praktik. I de analyserade utbildningspolitiska texterna är ofta 
utgångspunkten den omvända – det vill säga de startar inte i en definition av en 
given grupp, utan konstaterar snarare vilka de gemensamma villkoren eller 
faktorerna är för de barn som på ett eller annat sätt har svårigheter i skolan. Två 
faktorer som återkommande nämns som utslagsgivande för barns skolframgång, 
är familjers migrations- och utbildningsbakgrund (se t.ex. SOU 2016:38, s. 49f; 
SOU 2020:28, s. 175). Den ökade skolsegregationen och försämrade 
likvärdigheten kopplas också samman med dessa faktorer:  
 

Resultatskillnaderna mellan grundskolor ökar starkt och 
ökningen förklaras av att skillnaderna mellan skolors 
elevsammansättning utifrån familje- och migrationsbakgrund 
ökar. Denna ökade uppdelning av skolor riskerar att leda till 
försämrad likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan 
skolor (SOU 2017:35, s. 88). 

 
I OECD-rapporten Improving Schools in Sweden konstateras att det svenska 
skolsystemet visserligen är relativt rättvist, såtillvida att de socioekonomiska 
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faktorernas betydelse för skolframgång är jämförelsevis lägre än i andra OECD-
länder. Däremot lyfter OECD fram att resultatskillnader mellan svenskfödda 
elever och de elever med migrationsbakgrund som dessutom talar ett annat 
språk än svenska i hemmet, är större än OECD-genomsnittet (OECD, 2015, s. 
79-81). Denna grupp av elever följs upp i rapportens övergripande 
policyrekommendationer, där det talas om behovet av en sammanhållen strategi 
för att stödja ”the integration of migrant students” genom att bland annat 
förstärka språkkunskaperna i svenska (OECD, 2015, s. 99).  

Intressant att notera är att de elevgrupper som i de utbildningspolitiska 
texterna beskrivs ha störst svårigheter i skolan generellt, också är de som 
bedöms missgynnas mest av skolval (eller åtminstone inte tycks nyttja det). 
Utöver att individer antas och anses välja olika baserat på att de har olika 
preferenser, så lyfts utbildningsnivå fram som en viktig förutsättning för att göra 
ett ”aktivt och välinformerat skolval” (SOU 2017:35, s. 292). Även 
migrationsbakgrund framhålls som en faktor som försämrar möjligheterna att 
välja skola. Främst kopplas denna faktor till okunskap om det svenska 
skolvalssystemet, och till svårigheter att tolka information vilket ger en 
konkurrensnackdel i förhållande till dem som haft möjlighet att ställa sina barn 
i kö (SOU 2017:35, s. 297, 300; se även OECD, 2015, s. 95, 101). Texternas 
aktualisering av dessa förhållanden utgör en bakgrund till den delvis förnyade 
och problematiserande diskussionen om exempelvis urvalskriterier, som 
behandlades i samband med idén om skälig jämlikhet i möjligheter. OECD 
nämner även att kostnadsrelaterade faktorer är mer begränsande för ”socio-
economically disadvantaged parents” än för en mer gynnad föräldragrupp 
(OECD, 2015, s. 95). Här bör dock påpekas att det i flera OECD-länder 
förekommer elevavgifter i högre grad än i Sverige, vilket rimligen gör 
konstadsrelaterade faktorer mer utslagsgivande. Å andra sidan lyfter OECD 
även fram att barn från hushåll med migrationsbakgrund, eller som erhåller 
socialbidrag, tenderar att ha kortare resväg till skolan jämfört med andra barn, 
vilket skulle kunna indikera att den kostnadsrelaterade faktorn även kan ha att 
göra med bristande tillgång till skolskjuts (det skulle även kunna vara kopplat 
till okunskap, om man tror att det förekommer elevavgifter på fristående skolor, 
jfr SOU 2017:35, s. 296). 

Det är emellertid en sak vara missgynnad och en annan att vara minst gynnad. 
Rawls menar att för att fastställa den senare positionen, och därigenom kunna 
bedöma huruvida sociala arrangemang är rättvisa, så behöver man ett mått. För 
Rawls utgörs detta mått av primära nyttigheter. I kapitel fem räknades fem 
kategorier av primära nyttigheter upp: grundläggande fri- och rättigheter, 
rörelsefrihet och frihet i yrkesval, makt och privilegier knutna till ämbeten och 
positioner med auktoritet och ansvar, inkomst och förmögenhet samt den 
sociala basen för självrespekt för att kunna utveckla en känsla av egenvärde och 
främja sina intressen med självförtroende (jfr Rawls, 1971/1996, s. 103, 
1993/2005, s. 76, 2001/2005, s. 91). De primära nyttigheterna är viktiga att 
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skilja ut av två skäl. Det ena är att de ger uttryck för den typ av resurser som 
alla människor rimligen kan tänkas vilja ha, för att utveckla sina båda moraliska 
förmågor: 1) att förstå och handla i enlighet med accepterade 
rättviseuppfattningar, och 2) att formulera och eftersträva en konception av det 
goda i livet. De primära nyttigheterna har därigenom stor betydelse för 
människors livsval och livsvillkor. Det andra skälet för att skilja ut denna typ 
av nyttigheter är för att de står under grundstrukturens kontroll, till skillnad från 
de naturliga nyttigheterna, som exempelvis fantasi, talang och hälsa. Det vill 
säga: samhället har ingen kontroll över vem som har lätt för att lära, men kan 
fördela utbildningsmöjligheter rättvist och på så vis kompensera för de 
naturgivna nyttigheterna. De som, för Rawls, utgör de minst gynnade, är de som 
ur ett livsperspektiv kan bedömas ha lägst förväntningar på tillgången av 
primära nyttigheter. Annorlunda uttryckt: de individer som bedöms ha sämst 
livschanser.  

Enligt Rawls medför varje organisering av samhället en fördelning av 
primära nyttigheter. För att bedöma huruvida fördelningen är att betrakta som 
rättvis så utgör de minst gynnade den mest relevanta sociala positionen:  

 
Den intuitiva idén [med differensprincipen] är att 
samhällsordningen inte ska skapa och garantera ännu mer 
tilltalande utsikter för dem som redan har det bättre, om det inte 
sker till förmån för de sämre ställda (Rawls, 1999, s. 89).  

 
I de utbildningspolitiska texterna återfinns exempel på förslag om att utveckla 
och använda en typ av mått (jfr förväntade primära nyttigheter) för att både 
kunna åstadkomma en mer träffsäker kompensatorisk resursfördelning, och för 
att utvärdera dess effekter. I Skolkommissionens slutbetänkande diskuteras en 
lösning baserad på ett socioekonomiskt index, som ska ligga till grund för ett 
villkorat statsbidrag till undervisning och elevhälsa:  
 

Indexet baseras på en regression med variabler med anknytning 
till utbildningsnivå, invandring, inkomst, ekonomiskt bistånd, om 
föräldrarna är skilda, antal syskon samt bostadsområdets 
socioekonomiska status (SOU 2017:35, s. 227f).  

 
I delbetänkandet konstaterar man dock att även om en kompensatorisk 
resursfördelning kan få positiva effekter på likvärdigheten i undervisningen så 
är det ”svårt att formulera en målsättning för resursfördelning som kan följas 
upp genom tillförlitlig information om förändringar” (SOU 2016:38, s. 96). Att 
fånga betydelsen av den skola som en elev går i ses nämligen som komplicerat.   

Sammantaget visar detta avsnitt på komplexiteten i att identifiera relevanta 
sociala positioner. Det gäller även i Rawls rättviseperspektiv, och inom ramen 
för vad han kallar för det välordnade samhället. Detta till trots kan själva idén 
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att någons godtyckliga framgång inte får ske på någon annans bekostnad ses 
som intuitivt tilltalande. I de utbildningspolitiska texterna ges ingen enhetlig 
definition av samhällets minst gynnade i en Rawlsk mening, och de primära 
nyttigheter som Rawls talar om – rättigheter, möjligheter, inkomster och så 
vidare – berörs i varierande utsträckning. Däremot görs flera ansatser att urskilja 
de elever som tenderar att misslyckas och missgynnas (främst kopplat till 
migrations- och utbildningsbakgrund), för att sedan inkorporera dem i 
resonemang om hur skol- och skolvalssystemet kan reformeras till det bättre för 
dem. Man skulle kunna sammanfatta det som att alla har samma formella rätt 
att gå i skolan, och att välja skola, men alla ges inte samma möjligheter. I nästa 
avsnitt diskuteras huruvida differensprincipen kan tillämpas på skolan och mer 
specifikt på skolvalssystemet.  

Skolval till fördel för de minst gynnade 
Vid en tillämpad diskussion av differensprincipen är två punkter viktiga att först 
klargöra. Den första har med rättviseprincipernas lexikaliska ordning att göra 
(differensprincipen utgör det andra villkoret i den andra rättviseprincipen). 
Enligt Rawls kan differensprincipen endast komma ifråga först när den första 
rättviseprincipen är uppfylld, tillsammans med villkoret om skälig jämlikhet i 
möjligheter:  
 

Finns den bakgrund av institutioner som krävs för att alla ska få 
samma frihet och skäligt jämngoda möjligheter, så är de mer 
gynnades högre förväntningar rättvisa om och endast om de ingår 
i ett system som förbättrar förväntningarna för samhällets minst 
gynnade medlemmar (Rawls, 1971/1996, s. 89). 

 
Att någons relativa fördelar kommer de minst gynnade till del är alltså inte 
rättvist, om inte dessa minst gynnade också åtnjuter ett fullt system av 
grundläggande friheter samt skälig jämlikhet i möjligheter. Den andra punkten 
som behöver klargöras är att det är grundstrukturen som helhet som ska 
utvärderas. I relation till differensprincipen betyder det att en enskild institution 
inte nödvändigtvis genom sitt eget inflytande behöver främja livsutsikterna för 
de sämst ställda, så länge grundstrukturen (i vilken institutionen är integrerad) 
som helhet gör det. Skulle differensprincipen avgränsats till att enbart gälla 
skolan, så hade det varit rimligt att ge särskilt talangfulla elever fördelar, om 
dessa samtidigt hjälpte även de ur ett socialt perspektiv minst gynnade eleverna 
(man skulle till exempel kunna tänka sig en koppling till eftersträvansvärda 
positioner utifrån vilka de mer gynnade eleverna kunde tjäna alla elevers 
intressen). Men nu är alltså Rawls tanke att differensprincipen gäller för hela 
grundstrukturen. Det finns samtidigt ett rimligt argument för att pröva 
principens logik i förhållande till mer avgränsade frågor och institutioner, och i 
förhållande till hur dessa påverkar olika individer och grupper. Om 
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organiseringen av utbildningssystemet tydligt motarbetar differensprincipens 
idé, så är det mindre sannolikt att det bidrar till en mer rättvis grundstruktur.  

Skolan behöver ses som en del av samhällets grundstruktur, i meningen en 
av samhällets viktigaste institutioner. Detta på grund av dess betydelse för 
människors potential att utveckla sina moraliska förmågor och för att kunna 
delta i demokratiska processer (Podschwadek, 2018; Rawls, 2001/2005; 
Rosenquist, 2011). På detta tema skriver Skolkommissionen:  
 

Skolan är en spegelbild av det omgivande samhället och bidrar 
till samhällets utveckling. Samhället har förändrats på ett 
genomgripande sätt de senaste decennierna som en följd av bland 
annat globalisering, digitalisering och demografiska 
förändringar. Skolan ska rusta barn och unga med de kunskaper 
och färdigheter de behöver inför dagens och framtidens samhälle. 
Skolan ska ge eleverna kapacitet att fungera som 
samhällsmedlemmar och har därmed vital betydelse för 
demokratin, näringslivet och välfärden (SOU 2017:35, s. 93). 

 
Vad som skrivs fram här är en sorts ontologisk utgångspunkt, en 
verklighetsbeskrivning som anger hur enheter förhåller sig till och påverkas av 
varandra. Skolan uppfattas här inte endast som ett isolerat pedagogiskt system, 
utan som en rörlig och kommunikativ samhällsinstitution med potential att 
stärka demokrati och samhällsliv. Formuleringen rymmer då också 
underförstått det motsatta perspektivet, det vill säga att om denna syn på skolan 
inte hålls för sann och beaktas, finns en risk att skolan kan befästa 
odemokratiska ordningar genom att systematiskt missgynna vissa elevgrupper. 

Vad gäller skolväsendet så behöver det alltså, givet differensprincipen, vara 
utformat på ett sådant sätt att det tillsammans med grundstrukturen som helhet 
förbättrar livschanserna för samhällets minst gynnade. Men inte bara i 
allmänhet, utan på ett sätt som inte är möjligt med någon annan organisering 
av grundstrukturen. Det är det som menas med att vara till ”störst fördel” för de 
minst gynnade (Rawls, 2001/2005, s. 71). Det är med den utgångspunkten som 
skolvalsfrågan behöver bedömas, då skolval i egenskap av 
elevfördelningsprincip utgör en viktig aspekt av skolans organisering, och 
därmed är en del av grundstrukturens utformning. Det vill säga: 1) är skolval 
till fördel för de minst gynnade, och 2) skulle en annan utformning av det vara 
till ännu mer fördel för dem, med avseende på förväntade tillgångar på primära 
nyttigheter (jfr Cobb & Glass, 2009)?  

Rawls menar att en svårighet i att besvara denna typ av frågor ligger i att det 
är enklare att identifiera toppskiktet av de mest gynnade. Detta då denna grupp 
oftare har mer av varje primär nyttighet – större inkomst, förmögenhet och 
möjligheter etcetera. När det gäller att urskilja de minst gynnade, och därigenom 
åstadkomma en förbättrad förväntanshorisont för denna grupp, skriver Rawls:  
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Vi försöker göra detta genom att inta samma ståndpunkt som 
gruppens representativa individ och fråga oss vilken kombination 
av primära sociala nyttigheter det skulle vara rationellt för denne 
att föredra. Här förlitar vi oss utan tvekan på intuitiva 
bedömningar. Men detta är oundvikligt (Rawls, 1999, s. 104).  

 
I samband med behandlingen av den första rättviseprincipen tidigare i kapitlet 
resonerades kort kring de skäl som skulle kunna anföras för skolval, om nu 
friheten att välja skola inte är en grundläggande frihet. Fyra skäl nämndes, från 
den första valfrihetspropositionen (Prop. 1991/92:95). Skolval uppfattades i den 
kunna 1) göra skolors arbete mer inkännande för föräldrars önskemål, 2) 
tillgodose ett behov av olika utbildningsinriktningar, 3) höja den övergripande 
utbildningskvaliteten samt 4) skapa kostnadseffektivare driftsformer. Nu finns 
anledning att återknyta till dessa, och – som Rawls uttrycker i citatet ovan – 
göra en intuitiv bedömning av hur någon av samhällets minst gynnade skulle 
ställa sig till dessa skäl. (Argumentet i propositionen ställer visserligen inte 
skälen mot varandra, utan bygger på antagandet att skolval kan bidra i samtliga 
avseenden). Med respekt för att de allra flesta skulle kunna erkänna ett värde i 
kostnadseffektiva driftsformer (4) liksom att uppskatta olika former av 
inflytande (1) och att kunna välja bland olika inriktningar (2); det skäl som ur 
nyttighetssynpunkt tycks framstå som mest eftersträvansvärt är en förhöjd 
utbildningskvalitet (3). Detta mot bakgrund av dess betydelse för människors 
(och därmed de minst gynnades) livsutsikter.  

Tanken att skolval ska främja utbildningskvalitet vilar på ett antagande som 
återkommer i flera av de analyserade utbildningspolitiska texterna, det vill säga 
att konkurrens är positivt även inom ramen för grundskolan. Förslaget om ett 
aktivt skolval i Skolkommissionens slutbetänkande är i detta avseende 
intressant att relatera till differensprincipen. Förslaget innebär att ”placering av 
elever i förskoleklass och grundskola med kommunal huvudman ska göras 
utifrån en ansökan från vårdnadshavarna” (SOU 2017:35, s. 295). 
Skolkommissionen är här noga med att understryka att det nu, i jämförelse med 
vad valfrihetspropositionerna från 1990-talet angav, bör finnas en reglerad 
skyldighet att informera om skolvalet för att ”stärka vårdnadshavarnas reella 
möjligheter att göra informerade val” (a.a., s. 296) – en reglering som framstår 
som ofrånkomlig om skolval ska vara obligatoriskt. Denna information ska 
också grundas på så kallade mervärdesmått, som inte enbart är ett betygssnitt 
utan även säger något om ”en skolas bidrag till elevernas kunskapsutveckling” 
(a.a., s. 295; i Likvärdighetsutredningen förs en mer utvecklad diskussion om 
dessa typer av mått, se SOU 2020:28, s. 252ff). Skolkommissionen hoppas att 
förslaget om ett aktivt skolval ska åstadkomma två saker. Den första är att fler 
väljer skola: 
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Att valet av skolenhet för såväl kommunens egna skolenheter som 
fristående skolor förutsätts vara ”obligatoriskt” kan i 
kombination med utökad information få funktionen att fler 
vårdnadshavare gör ett aktivt val (SOU 2017:35, s. 296). 

 
Den andra förhoppningen har en tydligare koppling till differensprincipen. 
Skolkommissionen betonar att ”[v]arje elev ska få möjlighet att utvecklas så 
långt som möjligt oberoende av sin bakgrund och av i vilken skola eleven går 
i” (SOU 2017:35, s. 85, min kursivering). Det förutsätter att alla skolor kan 
erbjuda lika möjligheter till denna utveckling. Genom förslaget om ett aktivt 
skolval är förhoppningen att så ännu mera ska bli fallet:  
 

Förbättrad information i kombination med det obligatoriska valet 
kommer att leda till att fler vårdnadshavare väljer bort 
segregerade skolmiljöer med låg socioekonomisk status. 
Mekanismen som leder till minskad skolsegregation blir i så fall 
att man helt enkelt tunnar ur elevunderlaget på de segregerade 
skolorna och fördelar eleverna på andra skolor där segregationen 
är mindre (SOU 2017:35, s. 296). 

 
Fler antas alltså inte bara välja. Förväntningen är också att det ”kommer att leda 
till” att fler väljer bort de skolor som, på grund av deras elevsammansättning, 
har ”låg socioekonomisk status”. Genom denna valmekanism bedömer 
Skolkommissionen ”att effekten av det aktiva skolvalet blir att systemet som 
helhet blir mindre segregerat” (SOU 2017:35, s. 297). Låt för argumentets skull 
säga att fler faktiskt väljer, och dessutom väljer på det sätt som 
Skolkommissionen menar att de kommer att göra. Då skulle det aktiva skolvalet 
göra skolan mindre segregerad och därmed kunna ses som ett sätt att förbättra 
situationen för de elever som framställs som missgynnade – elever med 
migrationsbakgrund och med föräldrar med låg utbildningsnivå, det vill säga de 
elever som redan är mest drabbade av skol- och boendesegregation. Det skulle 
dock rimligtvis vara så att socioekonomiskt gynnade elever, från familjer med 
större sociala kontaktnät och fler tillgängliga val, fortsatt skulle ha större 
förväntningar på både skolval, skolgång och livsutsikter. Samtidigt skulle det, 
givet differensprincipen, kunna vara rättvist, eftersom den främst uttrycker en 
prioritet av de minst gynnades livsutsikter snarare än att kräva absolut jämlikhet 
(jfr Calvert, 2015).  

Differensprincipens logik kan spåras i förslaget om ett aktivt skolval, 
såtillvida att förhoppningen är att förslaget leder till att de minst gynnades 
förväntningar förbättras. Argumentet utgår i någon mening från att skolan är 
ojämlik, och att det finns bättre och sämre val att göra, men att denna justering 
ska göra att skolan på sikt blir bättre för alla ur segregationssynpunkt. 
Underförstått i detta argument är också att allsidiga lärandemiljöer är bättre 
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lämpade för lärande, för likvärdighet och för att fullfölja skolans 
demokratiuppdrag, vilket även kommer till uttryck i Skolkommissionens och 
Likvärdighetsutredningens förslag om att huvudmän bör verka för denna typ av 
lärandemiljöer (se t.ex. SOU 2020:28, s. 210ff). Sammantaget kan dock 
konstateras att de antaganden som ramar in förslaget om ett aktivt skolval 
närmast liknar Rawls ursprungsposition – det vill säga att de som involveras i 
experimentet förväntas agera i enlighet med vissa premisser. Problemet är att 
förutsättningarna i dagens skolvalssystem inte är skäliga, likt i 
ursprungspositionen. De individer som de facto överväger alternativa (skol)val 
är i högsta grad både medvetna om och inte minst påverkade av sin sociala 
position i grundstrukturen.  

Sammanfattning 
Inom den politiska filosofin är Rawls rättvisa som skälighet ett av de mest 
inflytelserika perspektiven. Det antar visserligen att människors agerar i 
enlighet med vissa premisser – antaganden som inte grundats i verkliga livet – 
och dess övergripande idé om rättvisa är således ett a priori-försvar för en rättvis 
organisering av samhällets grundstruktur. Perspektivet uttrycker samtidigt 
grundläggande idéer om liberala demokratiers utformning, om frihet och om 
fördelning, som är värda att införlivas i reflektion om mer avgränsade frågor.  

Ambitionen har varit att klargöra vad som blir följderna av att förstå 
skolvalsfrågan utifrån Rawls rättviseperspektiv, och mer specifikt hans båda 
rättviseprinciper. Vad gäller den första analysfrågan, om huruvida friheten att 
välja skola kan betraktas som en grundläggande frihet i Rawls mening, så kan 
den inte det, utan ska snarare ses som en sekundär. Det innebär också att den 
kan begränsas för andra sociala (och pedagogiska) mål. Att tillämpa den andra 
rättviseprincipens första villkor – skälig jämlikhet i möjligheter, som undersöks 
i den andra analysfrågan – skulle för skolvalsfrågan innebära att det inte bara 
behöver finnas en formell rätt att söka alla skolor; alla med samma förmågor 
och motivation behöver också ha en skälig möjlighet att både söka dem och att 
få plats. Den tredje analysfrågan behandlar differensprincipen, som uttrycker en 
idé om att sociala arrangemang som utbildning behöver vara till fördel för 
samhällets minst gynnade. Det är empiriskt komplicerat att avgöra när eller om 
differensprincipen är uppfylld, inte minst med måttet primära nyttigheter som 
utgångspunkt. Dels menar Rawls att det är naturligt att det kan råda vissa 
meningsskiljaktigheter i frågor om hur principer för fördelning och jämlikhet 
ska tillämpas, dels är det – även om det vore möjligt att nå konsensus om dessa 
frågor – minst sagt komplext att avgöra vilket system som bäst gynnar de sämst 
ställdas förväntningar ur ett livsperspektiv. Kapitlet har visat på vad dessa 
avvägningar kan innebära i förhållande till utbildning och skolval, samt 
synliggjort hur differensprincipens logik kan sägas komma till uttryck i 
förslaget om ett aktivt skolval.   
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Det är intressant att notera att en så pass viktig nyttighet som utbildning, som 
har potential att ha stor betydelse för barns förmåga att leva ett rikt liv (jfr 
Brighouse 2006), i viss mån tillåts vara avhängigt individers val. Skolval är 
dock inte, i princip, oförenligt med Rawls rättviseperspektiv. Olika utgångar av 
skolvalsfrågan skulle, i teorin, kunna vara kompatibla med Rawls syn på en 
rättvis grundstruktur. De kan dock inte rättfärdigas utifrån ett naturligt 
frihetssystem, utan måste sättas i relation till huruvida de tillsammans med 
skolutbildningen förbättrar framtidsutsikterna för samhällets minst gynnade. I 
hög grad är detta frågor som kräver en annan empirisk prövning än vad som 
varit möjligt i detta kapitel. Här har heller inte sagts särskilt mycket om hur 
friheten att välja skola kan vara mer eller mindre relevant och värdefull för 
enskilda individer. Det kommer att behandlas mer i kapitel åtta. I nästföljande 
kapitel ska dock först Nancy Frasers rättviseperspektiv utforskas för att belysa 
hur skolvalsfrågan kan relateras till tre olika dimensioner av rättvisa.   
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7. SKOLVALSFRÅGAN OCH NANCY 
FRASERS TREDIMENSIONELLA 
RÄTTVISEPERSPEKTIV 

I detta kapitel analyseras skolvalsfrågan utifrån Nancy Frasers (2003a, 2008, 
2009) rättviseperspektiv. Fraser ser på rättvisa som tre relaterade men analytiskt 
åtskilda dimensioner av ekonomi (omfördelning), kultur (erkännande) och 
politik (representation). Dimensionerna ska enligt Fraser (2008) relateras till 
människors möjligheter till jämlikt socialt deltagande. Frasers perspektiv ses 
här som ett principiellt sätt att tänka om rättvisa, som pekar ut relevanta 
områden och förhållanden att belysa, snarare än som en normativ deklaration 
som anger precis hur samhället ska organiseras (jfr Keddie, 2012a). Kapitlet har 
tre delar som utforskar följande analysfrågor, baserade på Frasers tre 
dimensioner:  
 

- Hur tangerar skolvalsfrågan rättvisans ekonomiska dimension, med 
avseende på fördelning av resurser och livschanser? 

- Hur tangerar skolvalsfrågan rättvisans kulturella dimension, med 
avseende på frågan om konfessionella friskolor?  

- Hur tangerar skolvalsfrågan rättvisans politiska dimension, med 
avseende på vilka förtjänster och risker som ökad valfrihet kan föra 
med sig ur ett socialt och politiskt deltagandeperspektiv?  

 
Genom kapitlet förs även en diskussion om vad som karaktäriserar de 
utbildningspolitiska texternas behandling av skolvalsfrågan, utifrån Frasers 
(2003a) begreppspar affirmativa och transformativa policystrategier 
(affirmativa försöker justera orättvisor inom ramen för rådande system, medan 
transformativa öppnar för att pröva själva systemet i sig).  
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Omfördelning och skolvalsfrågan 
Enligt Fraser har flera av dagens strukturella orättvisor sitt ursprung i rättvisans 
ekonomiska dimension. Fraser (2003a) menar att kampen för rättvisa länge 
drevs närmast uteslutande utifrån ett ekonomiskt perspektiv, kopplat till frågor 
om klass, ekonomisk exploatering och marginalisering. Språket i de 
utbildningspolitiska texterna har möjligen inte denna konfliktpräglade karaktär, 
men likväl är fördelningsperspektivet närvarande på olika sätt. Ambitionen i 
denna del är att visa på hur skolvalsfrågan uppfattas (och utifrån Fraser kan 
uppfattas) som en fråga om fördelning, utifrån följande analysfråga: Hur 
tangerar skolvalsfrågan rättvisans ekonomiska dimension, med avseende på 
fördelning av resurser och livschanser? Frågan undersöks i tre steg. Det första 
reder ut fördelningens vad- och vem-fråga, det vill säga vad som ska fördelas 
till vem. I det andra avsnittet behandlas vad som kan betraktas som en orättvis 
fördelning. Det tredje avsnittet handlar om hur en mer rättvis fördelning skulle 
kunna se ut.  

Vad är det som fördelas, och till vem? 
Fördelningens vem-fråga, relaterad till skolvalsfrågan, framträder i de 
utbildningspolitiska texterna främst utifrån vad som kan beskrivas som ett 
huvudmannaperspektiv (både kommunala och fristående). Vad-frågan, det vill 
säga vad som ska fördelas, diskuteras utifrån flera infallsvinklar, alla mer eller 
mindre kopplade till olika typer av resurser. I Likvärdighetsutredningen 
framhåller man visserligen att skolans allra viktigaste resurs är människor (SOU 
2020:28, s. 547), men man konstaterar också att den inte är den enda: 

 
Ambitionen att ge alla barn en utbildning som i tid sträcker sig 
över mer än ett decennium ställer mycket stora krav på resurser, 
och på olika typer av resurser (SOU 2020:28, s. 87).   

 
Genom de analyserade texterna kommer dessa olika resurser till uttryck som 
exempelvis utbildad personal, lärartäthet, assistans, undervisningslokaler, 
skolhälsovård, skolskjuts och så vidare. I Likvärdighetsutredningen poängteras 
att en viktig typ av resurser är knutna till sådant som kompetens och 
engagemang. Odlandet av dessa resurser liknas vid skötseln av en trädgård, då 
de kräver långsiktig, seriös och god planering. Vid sidan av dessa resurser finns 
de resurskrav som betecknas som mer ”uppenbara” – de finansiella (SOU 
2020:28, s. 87). Övergripande är det är också de finansiella resurskraven som 
mest uppenbart framträder i de utbildningspolitiska texterna. Det 
återkommande resonemanget är att medan samtliga typer av resurser – även de 
trädgårdsliknande – är viktiga för skolverksamheten, så grundas framställandet, 
den långsiktiga planeringen samt nyttjandet av resursmångfalden på att det finns 
ekonomiska tillgångar. Denna utgångspunkt är rimligen orsak till att det främst 
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är de finansiella resurserna, och organiseringen av dem, som hamnar i fokus när 
frågor som berör omfördelning behandlas.  

En utgångspunkt vid införandet av valfrihetsreformerna var antagandet att en 
konkurrensutsättning av skolan, med möjlighet till större inslag av fristående 
skolor, på sikt skulle kunna ”bidra till en mer effektiv resursanvändning inom 
det samlade skolväsendet” (Prop. 1991/92:95, s. 9). En fråga som tog stor plats 
framförallt under det följande decenniet, och som kan sorteras in under målet 
om en effektiv resursanvändning, är de offentligt finansierade bidragen till 
kommunala respektive fristående huvudmän. Denna del av 
fördelningsdiskussionen handlar om att finna en nivå av bidragstilldelning som 
möjliggör för huvudmän att verka på likvärdiga villkor, men som samtidigt 
återspeglar de kommunala huvudmännens utökade ansvarsområden ifråga om 
exempelvis planering, mottagande och mer specifika resurserbjudanden som 
modersmålsundervisning (se t.ex. Prop. 1991/92:95, s. 14; Prop. 1992/93:230, 
s. 38-39; se även t.ex. SOU 2008:8; Prop. 2008/09:171). Med anledning av att 
fristående skolor kommit att verka på i stort sett samma ekonomiska villkor som 
kommunala fastslås i skollagspropositionen att utbildningen i fristående skolor 
inte bara väsentligen ska svara mot den som ges i det offentliga skolväsendet, 
utan också ska vara likvärdig (Prop. 2009/10:165, s. 239f). En rätt nivå av 
resursfördelning ska alltså garantera att skolvals- och friskolereformerna inte 
riskerar barns rätt till likvärdig utbildning. Det finns dock anledning att 
problematisera huruvida skolvalssystemet verkligen kan sägas ha bidragit till 
att effektivisera resursanvändningen i skolväsendet.  

Först ska dock noteras att huvudmannaperspektivet, underförstått, även har 
ett barnperspektiv på fördelning. Det är barn och elever som i förlängningen får 
del av de fördelade resurserna i form av utbildning, undervisning, lärartid, 
lokala anpassningar och så vidare. Barnperspektivet är i skollagspropositionen 
framskrivet som en central utgångspunkt för utbildningsväsendet i allmänhet, 
med en särskild hänvisning till skolans kompensatoriska uppdrag (som även 
betonades i Rawls-analysen i anslutning till diskussionen om liberal jämlikhet):  
 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen (Prop. 2009/10:165, s. 219). 

 
Att inkludera barnperspektivet i fördelningens vem-fråga ställer även vad-
frågan på sin spets, det vill säga vad som fördelas till barn. Medan texterna till 
stor del behandlar omfördelning som en fråga om finansiella resurser, så har 
själva utbildningen i sig, och barns deltagande i densamma, stor betydelse för 
fördelningen av barns livschanser. Denna tankegång uttrycks explicit i 
Likvärdighetsutredningen:  
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I en tid och ett samhälle där utbildning spelar mindre roll än 
mycket annat för individens livschanser och där samhällets 
utvecklingssträvan är minimal så är förstås frågan om utbildning 
över huvud taget mindre väsentligt och i än lägre grad frågan om 
dess likvärdighet. Men i vår samtid är situationen den motsatta. 
Utbildning förefaller få en allt större samhällelig betydelse och 
hög utbildningsnivå är i dag ofta en avgörande faktor för 
individers livsmöjligheter (SOU 2020:28, s. 190). 

 
Det är också detta framtidsperspektiv på livschanser som gör skolvalsfrågan 
betydelsefull i sammanhanget. Valfrihetsreformerna har bidragit till ett 
skolväsende som i positiva ordalag härbärgerar en stimulerande mångfald av 
skolinriktningar, men i mer negativa kan beskrivas som fragmenterat. 
Marknadens sätt att fungera, och i förlängningen även de lokala och nationella 
behov av omfördelning som uppstår på grund av förändrade elevunderlag, är 
delvis ett indirekt resultat av skolval och skolbyten. Till följd av 
finansieringsmodellen med skolpeng så innebär detta att skolväsendets 
resursfördelning blivit allt svårare att planera och överblicka (jfr SOU 2020:28, 
s. 133f, 504ff).  

Den orättvisa fördelningen 
I förra avsnittet fastslogs att vad som fördelas ur ett huvudmannaperspektiv är 
resurser, och i huvudsak ekonomiska. I förlängningen leder en snedfördelning 
av resurser till en snedfördelning av barns livschanser, då det är barn som får 
del av resurserna i skolan. Valfrihetsreformerna och decentraliseringen av 
huvudmannaskapet har öppnat för en potential att använda resurser på fler sätt, 
men har även inneburit nya utmaningar gällande att åstadkomma en rättvis, 
kompensatorisk, resursfördelning. I detta avsnitt berörs vad som är utmärkande 
för en orättvis fördelning, utifrån både Fraser och de utbildningspolitiska 
texterna. Här behandlas även vad som anses vara orsakerna till denna 
snedfördelning samt vilka som drabbas av den.  

Vad innebär orättvis fördelning? 
Vad som är utmärkande för en orättvis fördelning kan definieras på fler än ett 
sätt, men måste i grunden bygga på en idé om vad vore en rättvis fördelning. 
Fraser hävdar att ”justice requires social arrangements that permit all to 
participate as peers in social life” (Fraser, 2009, s. 16). En fördelningsorättvisa 
kan följaktligen ses som en snedfördelning som systematiskt hämmar individers 
och gruppers möjligheter att delta i det sociala livet som jämlikar. Utifrån vad 
som anfördes i förra avsnittet skulle man även kunna lägga till – nu och i ett 
framtidsperspektiv. Det vill säga en snedfördelning av resurser, här och nu, gör 
att barn inte deltar på jämlika villkor i skolan. Men den äventyrar också 
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möjligheterna för barn att på sikt delta som sociala jämlikar i samhället, givet 
utbildningens betydelse för fördelningen av livschanser. Detta perspektiv måste 
vara underförstått i förhållande till en rättvis fördelning i skolan.  

Övningen att definiera en orättvis fördelning i förhållande till en rättvis 
motsvarighet kan även göras med utgångspunkt i de utbildningspolitiska 
texterna. Som nämndes i förra avsnittet understryks i skollagspropositionen 
vikten av att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar vid resursfördelning, så 
att de kan stöttas och stimuleras ”så att de kan utvecklas så långt som möjligt” 
(Prop. 2009/10:165, s. 221). Huruvida denna kompensatoriska ansats varit 
framgångsrik ifrågasätts bland annat i Skolkommissionens delbetänkande, med 
hänvisning till en rapport från IFAU (SOU 2016:38, s. 96; se även Holmlund et 
al, 2014). Att åstadkomma en, som skollagspropositionen beskriver det, 
likvärdig utbildning, innebär ”inte likformighet eller att alla elever ska få lika 
mycket resurser” (Prop. 2009/10:165, s. 229). Istället anses likvärdighet kunna 
uppnås på flera sätt, utifrån rådande lokala behov och förutsättningar. 35 Utifrån 
skollagspropositionen är således en orättvis (resurs)fördelning lika med en 
fördelning som inte kompenserar för barns och elevers skillnader, och som 
därmed inte förmår ge alla barn och elever samma chans att utveckla kunskaper 
och värden så att de utvecklas så långt som möjligt. I Likvärdighetsutredningen 
dras slutsatsen att denna orättvisa resursfördelning nu är ett faktum, såtillvida 
att likvärdigheten i skolan brister genom att barns chanser att klara skolan är 
kopplat till den skola de går i:  

 
[D]e skillnader i resurstilldelning som finns och som ej går att 
förklara av olika struktur- eller bakgrundsvariabler är så stora att 
förutsättningar för att bedriva skola inte är likvärdiga över landet 
(SOU 2020:28, s. 520). 

 
En orättvis resursfördelning, ur ett huvudmannaperspektiv, riskerar följaktligen 
att leda till en orättvis fördelning av barns livschanser.  

Vilka är orsakerna till den orättvisa fördelningen? 
Om blicken nu riktas mot de orsaker som de utbildningspolitiska texterna pekar 
ut som drivande för snedfördelningen, framträder två huvudspår:  
 

1) Decentraliseringen, som ökat det lokala ansvaret och därmed gjort 
lokala skillnader i förutsättningar och kompetens mer utslagsgivande.  

2) Oklara strategier och svag styrning, vilket gör finansiering och 
omfördelningsstrategier mindre effektiva.  

 
35 I propositionen uttrycks att likvärdighet upprätthålls genom mål i skollag och läroplaner, i 
betygskriterier och i bestämmelser kring undervisningstid och kvalitetsgranskning. Tillämpningen och 
realiseringen av dessa mål och bestämmelser kräver resurser, men regeringen anser alltså inte att det är 
mängden resurser i sig som avgör huruvida utbildningen är likvärdig.  
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Vad gäller den första punkten så framhåller Likvärdighetsutredningen att 
kommuner har mycket olika förutsättningar sett till sådant som demografi, 
ekonomi och kompetens, men också att de prioriterar olika mycket resurser till 
utbildning. Detta anses sammantaget medföra svårigheter för skolan att som 
helhet fullgöra det kompensatoriska uppdraget (SOU 2020:28, s. 135-141, 511f; 
för liknande resonemang se även SOU 2016:38, s. 106f; SOU 2017:35, s. 220-
222, 242). Likvärdighetsutredningen konstaterar även att lokalt politiskt tryck 
kan spela in, vilket medför svårigheter att fatta beslut om till exempel 
nedläggning av byskolor eller om en mer viktad resursfördelning inom skolan. 
Brister kan också, menar utredningen, bero på avsaknad av kompentens för att 
skapa den organisation, målbild och samarbetsklimat som behövs för ett 
fungerande skolsystem (SOU 2020:28, s. 514).  

Delar av Skolkommissionens och Likvärdighetsutredningens resonemang 
om lokala förutsättningar och kompetens görs med hänvisning till OECD-
rapporten Improving Schools in Sweden (OECD, 2015). I denna konstateras att 
även om Sverige, i jämförelse med OECD-genomsnittet, både avsätter en stor 
mängd resurser till utbildning och har en hög andel offentligt finansierad 
utbildning, så tycks Sveriges ”equalisation approach” svårtillämpad i praktiken. 
Som en delförklaring framhålls rådande skolvalssystem:  
 

[I]n practice this is a challenging principle to sustain under the 
current funding approach, which is decentralised and driven by 
school choice that includes independent schools. There is simply 
no clear strategy to deliver at the municipal level (OECD, 2015, 
s. 85). 

 
OECD (2015) jämför Sverige med vad man menar vara internationellt 
framgångsrika och mer jämlika utbildningsystem. Dessa kännetecknas enligt 
OECD av 1) klara övergripande mål och reformstrategier som 2) säkerställer att 
finansiella, materiella och mänskliga resurser är ”aligned to the objectives”. 
OECD påtalar att fördelningen av resurser är särskilt viktig för att lyckas med 
detta, men att denna aspekt ofta negligeras i ”the policy-making process” (a.a., 
s. 89) – så även i Sverige: 
 

For Sweden, there is no clarity on the approach to allocating 
resources effectively. […] What is clear is that autonomy and 
liberalization have not been matched with investing sufficient 
resources in the teaching profession and providing clearer 
guidance to municipalities and others engaged in education. As a 
result, there appears to be an unequal and unclear distribution of 
resources that could be hampering progress in education across 
Sweden, as is it not delivering on its equity mandate and student 
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results are not improving. For success in education, it is important 
to ensure that appropriate resources reach all schools and 
students (OECD, 2015, s. 92). 

Vilka drabbas av den orättvisa fördelningen? 
Innan det sista avsnittet, om vägen till en mer rättvis fördelning, behöver något 
sägas om vilka som drabbas av den orättvisa fördelningen. Här finns flera svar. 
Såväl huvudmän som skolpersonal berörs av försämrade villkor, men i 
förlängningen är det de elever som går i skolor med svaga eller bristfälligt 
anpassade resurser som påverkas. Likvärdighetsutredningen skiljer ut vad man 
kallar för skolor med särskilda utmaningar som särskilt kritiska ur ett 
likvärdighetsperspektiv. Medan utredningen menar att dessa skolor kan ha 
varierande problematik, och förekommer såväl på landsbygden som i städer och 
förorter, så förenas de i en elevsammansättning med ”hög förekomst av elever 
vars föräldrar har en låg utbildningsnivå, är arbetslösa och inte sällan har sociala 
och språkliga utmaningar” (SOU 2020:28, s. 570). Problemet är inte bara att 
dessa elevgrupper är socioekonomiskt missgynnade. Som OECD (2015, s. 86) 
konstaterar så tenderar de skolor som dessa elevgrupper koncentreras till också 
att ha ”lower quality resources” jämfört med skolor där eleverna har en mer 
fördelaktig bakgrund. Det leder till ökad risk för lärarbrist, sämre lämpade 
lokaler eller otillräckligt utbildningsmaterial. Ur ett Fraserskt (2003a) 
perspektiv leder denna utveckling till ett befästande av redan existerande 
ojämlikhet, som alltså inkluderar ojämlikt socialt deltagande i och genom 
utbildning.  

Varför en skola har vissa utmaningar, och varför det uppstår skillnader 
mellan kommuner och huvudmän, har sällan en orsak. Man kan dock konstatera 
att skolvalsfrågan fört med sig en till viss del orättvis eller åtminstone mer 
komplex fördelning av resurser inom och mellan skolor och kommuner. Det 
decentraliserade ansvaret för resursfördelning, i kombination med en 
etableringsfrihet för fristående skolor, leder till ett mer svåröverblickbart 
skolvalssystem där en stor del av finansieringen följer med elevens 
skolplacering. Detta skapar 1) försvårade förutsättningar att åstadkomma en 
kompensatorisk fördelning av resurser utifrån ett huvudmannaperspektiv samt 
2) en situation som äventyrar fördelningen av livschanser utifrån ett 
barnperspektiv. 

Mot en mer rättvis fördelning 
Mot bakgrund av den problembild som har beskrivits kan nu frågan ställas om 
hur en mer rättvis fördelning kan åstadkommas. Det behandlas i detta tredje och 
avslutande avsnitt av den ekonomiska dimensionen, dels utifrån de förslag som 
förs fram i de utbildningspolitiska texterna, dels i relation till Frasers 
rättviseperspektiv. 
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Ett större statligt ansvar – men vad innebär det? 
Vad gäller processen mot en mer rättvis fördelning, så är en stor del av förslagen 
i de utbildningspolitiska texterna inriktade på statens roll i förhållande till 
kommuner och skolverksamhet. OECD, Skolkommissionen och 
Likvärdighetsutredningen framhåller alla ett större statligt ansvar för styrning 
och finansiering som avgörande för att förverkliga målen om kompensation och 
likvärdighet. OECD (2015) menar att så länge det saknas en tydlig standard och 
riktning så kommer kommuner fortsatt att ha svårt att fördela (finansiella 
resurser) på ett rättvist och effektivt sätt:  
 

Funding or resource allocation needs to be considered within the 
broader education framework. For Sweden, this would require 
greater clarity in funding approaches that clearly reach those that 
need the funding most, coupled with strong guidance, support and 
evaluation to ensure that all schools offer similar educational 
opportunities, independent of students’ place of residence or 
socio-economic background (OECD, 2015, s. 93). 

 
Såväl Skolkommissionen (SOU 2016:38, s. 105ff; SOU 2017:35, s. 223ff) som 
Likvärdighetsutredningen uttrycker samma vilja att åter-vikta ansvaret genom 
ett starkare statligt inslag. Detta då staten uppfattas vara den instans som bäst 
kan bidra med den överblick och långsiktighet som krävs för att vända 
utvecklingen (SOU 2020:28, s. 520), och för att ”ge alla elever, givet sina 
förutsättningar, samma möjlighet att klara den obligatoriska skolan oberoende 
av var i Sverige de bor eller vilken skola de går på” (SOU 2020:28, s. 518). Det 
tycks emellertid inte givet att ett ökat statligt ansvar ska omfatta skolvals- och 
friskolesystemet. Exempelvis är Skolkommissionens problematisering av 
rådande förhållanden främst är inriktad på hur kommuner antingen misslyckas, 
har för låg ambitionsnivå eller har för svaga förutsättningar att genomföra en 
likvärdig utbildning. Det föreslås däremot inte av Skolkommissionen att de 
fristående skolorna mer genomgripande ska inkluderas i statens ansvar. 2020 
tillsattes dock en ny statlig utredning för att ”skapa förutsättningar för ett statligt 
huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen” (Dir. 2020:140, s. 1). Utredningen har bland annat i 
uppdrag att föreslå en modell för finansiering av skolan där staten är 
huvudansvarig; en finansieringsmodell i vilken de fristående skolorna ska ingå. 
Intressant att notera i sammanhanget är att förslagen, enligt direktivet, inte får 
vara ”kostnadsdrivande i sig eller ställa krav på ökade resurser för att kunna 
genomföras” (a.a., s. 14). Det förutsätts uppenbarligen vara möjligt att råda bot 
på de problem och den snedfördelning som redovisas genom enbart 
resursfördelning, utan resurstilldelning; ett antagande som kan tyckas väl tidigt 
fastslaget med tanke på att utredningen de facto ges i uppdrag att skapa 
förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap.  
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I ett tilläggsdirektiv till denna pågående utredning förordas att de fristående 
skolorna tydligare behöver inkorporeras i förslag som rör statens utökade 
styrning och ansvarstagande för skolväsendet som helhet, bland annat genom 
att ”ge ett större inflytande för staten över enskilda huvudmäns etablering” (Dir. 
2022:11, s. 5). Den typen av förslag skulle alltså bli mer långtgående än de som 
presenterades av exempelvis Skolkommissionen. Värt att kommentera är dock 
att tilläggsdirektivet utvidgar utredningens uppdrag, så att det ska ”stå utredaren 
fritt att även presentera andra underlag än ett underlag för statligt 
huvudmannaskap” (a.a., s. 1). Medan statens inflytande ska öka, så anses det 
alltså inte längre behöva ske inom ramen för ett statligt huvudmannaskap. 

En kompensatorisk resursfördelning 
Genom större statligt ansvarstagande uttrycks i texterna en återkommande 
ambition att skapa förutsättningar och styrmedel för en effektiv kompensatorisk 
resursfördelning, som minskar skillnader mellan kommuner och huvudmän 
(SOU 2020:28, s. 518; se även OECD, 2015, s. 100). Ett exempel är det 
socioekonomiskt viktade bidrag som Likvärdighetsutredningen föreslår, och 
som alla huvudmän ska kunna söka (SOU 2020:28, s. 522f; se även OECD, 
2015, s. 101). Utredningen föreslår även att man bör utreda ett stort statligt 
sektorsbidrag, som mer eller skulle ersätta kommunernas finansiering av 
undervisningskostnader (SOU 2020:28, s. 536). Även om utredningen menar 
att detta skulle innebära en omfattande förändring, som tar mycket stora resurser 
i anspråk, menar man att ”[e]tt större statligt ansvarstagande innebär att 
resursfördelningen i landet som helhet blir mer likvärdig och kompensatorisk” 
(SOU 2020:28, s. 540).  

Som ett led i förslagen för en ökad kompensatorisk resursfördelning kan även 
urskiljas ett större fokus på utsatta grupper och skolor. I såväl 
Skolkommissionens betänkanden som i Likvärdighetsutredningen lyfts det fram 
argument och forskning som pekar på att resurser har olika effekter beroende 
på elevgrupp. Yngre elever, i synnerhet de med utländsk bakgrund eller sämre 
socioekonomiska förutsättningar, antas gynnas mer av insatser för exempelvis 
mindre klasser (SOU 2017:35, s. 215). Genom att omfördela resurser från 
välfinansierade skolor med mindre behov, till skolor med små resurser men 
större behov, menar Likvärdighetsutredningen att man kan ”förväntas höja de 
genomsnittliga resultaten samtidigt som livschanserna utjämnas” (SOU 
2020:28, s. 395). Detta perspektiv blir särskilt tydligt framskrivet i förhållande 
till skolor i vad som beskrivs som särskilt utsatta områden:  

 
En logisk väg fram vad gäller dessa skolor är alltså att dramatiskt 
utveckla dessa verksamheter så att de till fullo kan axla det 
kompensatoriska uppdraget. Det betyder alltså att det inte räcker 
att dessa skolor blir ungefär lika bra som andra utan att de på 
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grund av sina stora utmaningar måste vara bättre än andra (SOU 
2020:28, s. 580).  

Mellan affirmativa och transformativa policystrategier 
De ambitioner som Likvärdighetsutredningens förslag ger uttryck för 
reflekterar till viss del Lingard och Keddies (2013, s. 428f) tolkning av Frasers 
ekonomiska dimension. De menar att en omfördelningens pedagogik kan stötta 
marginaliserade grupper (och skolor), destabilisera klasstrukturer och på så vis 
”support a more equitable distribution of the material benefits of schooling and 
society”; det vill säga etablera en mer jämlik fördelning av livschanser. Fraser 
föreskriver själv inga specifika riktlinjer för en mer rättvis fördelning, men väl 
ett generellt omdöme gällande riktningen på de strategier som används vid 
omfördelning. Enligt Fraser (2003a, s. 196ff) främjas mål om ökad rättvisa i 
regel bäst av transformativa strategier, som söker en kullkastning av den 
struktur eller hierarki som orsakar marginalisering. Över tid kan man i de 
analyserade texterna se hur inställningen till skolval och fristående skolor har 
blivit mer kritisk, främst kopplat till segregation. Såväl Skolkommissionen som 
Likvärdighetsutredningen för fram förslag för hur det fria skolvalet ska bli 
mindre segregerande (kvoter, kortad eller slopad kötid, krav på allsidighet och 
så vidare), liksom för hur fördelningen av resurser mellan skolor ska bli mer 
kompensatorisk. I vissa fall, som när Likvärdighetsutredningen behandlar 
skolpengens utformning, görs dessutom en direkt koppling mellan skolval och 
resurser. I utredningen problematiseras både skolpengens brist på 
socioekonomisk viktning (SOU 2020:28, s. 506), liksom det faktum att 
skolpengen är mer flyttbar än kostnaderna för skolhuvudmän, vilket skapar 
planeringssvårigheter för inte minst kommuner som står med lokalkostnader för 
att kunna erbjuda plats till alla kommunens elever (SOU 2020:28, s. 517). På 
samma sätt som decentraliseringen gjort kommunala skillnader mer 
utslagsgivande, så har den lokala skoldemografin omstrukturerats av det fria 
skolvalet och av mönster för friskoleetableringar.  

Även ur Frasers (2003a, 2008) perspektiv skulle man naturligtvis kunna säga 
att intentionen att åstadkomma ett mer rättvist skolval och en mer rättvis 
fördelning är god. Identifieringen av orättvisor och de strukturer som orsakar 
dem framhålls av Fraser som en del av processen mot mer rättvisa villkor för 
jämlikt deltagande. Man behöver dock även undersöka den politiska kulturen, 
och huruvida dess språk erbjuder en ”adequate basis for contesting injustice in 
the present conjuncture” (Fraser, 2007, s. 312). Alltså, för skolvalsfrågans 
räkning: i vilken utsträckning tycks den utbildningspolitiska diskursen inrymma 
öppningar för att, med en terminologi inspirerad av Dewey (1917/1980, 
1933/1986), pröva alternativa sätt att handla?  

Under andra halvan av 2010-talet problematiseras valfrihetens och den 
decentraliserade styrningens följder mer och mer. Ambitionen att skapa en mer 
rättvis resursfördelning karaktäriseras dock övervägande av justeringar inom 
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ramen för rådande system. Det är också noterbart hur lite just skolval som 
elevfördelningsprincip ifrågasätts i relation till de övergripande problem som 
identifieras beträffande snedfördelning. Såtillvida är strategierna vad Fraser 
skulle beskriva som affirmativa. Det faktum att styrningen av grundskolan 
reflekterar marknadens logik ifrågasätts inte i grunden genom konkreta förslag, 
även om den till viss del kritiseras. Förslagen som förs fram söker således ingen 
genomgripande destabilisering av den logik som alltså delvis framställs som 
orsak till rådande snedfördelning, utan är utformade för att dämpa dess mest 
alarmerande följder. I denna mening syftar inte förslagen till en transformering 
i Frasersk mening. Likvärdighetsutredningen gör dock ett i sammanhanget 
intressant ställningstagande. I utredningen slås fast att ”det nuvarande 
skolsystemets grundläggande mekanismer inte är designade för att generera 
likvärdighet” och att ”de förslag som utredningen lämnar snarast är att se som 
ett sista försök att reformera den nuvarande styrningsmodellen” (SOU 2020:28, 
s. 626). Dessa formuleringar ger uttryck för en system- och strukturkritik som 
pekar i en, med Frasers (2003a) terminologi, mer transformativt orienterad 
riktning. Huruvida den utbildningspolitiska kulturens språk fortsättningsvis 
kommer ge utrymme åt steg i denna riktning är tills vidare en öppen fråga.  

Erkännande och skolvalsfrågan 
Fraser (2003a) menar att den ekonomiska fördelningsdimensionen behöver 
balanseras med och sättas i relation till kulturellt erkännande. Att orättvisor 
kopplade till fördelning av livschanser uppstår är nämligen inte enbart ett 
resultat av snedfördelning, utan grundas också i hur relationer är strukturerade 
i ett samhälle. Fraser (2003a) beskriver att västerländska samhällen, till följd av 
en allt större mångfald av kulturella uttryck, har kommit att bli alltmer 
fragmentiserade. Under 1900-talets andra hälft har denna utveckling även fått 
genomslag i kampen för rättvisa, vilket enligt Fraser märks genom att frågor om 
underordning och marginalisering ges en tydligare kulturell inramning jämfört 
med tidigare (då fördelningsperspektivet var dominerande). Att flera 
världsbilder samexisterar gör det enligt Fraser svårare att upprätthålla idén om 
en kollektivt grundad samsyn kring viktiga värden och samhälleliga mål – en 
samsyn som är explicit uttryckt som ett mål i skollag och läroplan: 
 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på (Skollagen, 1 kap. 
4§).  

 
Fraser (2003a) menar att det trots samhällets fragmentisering i regel finns en 
dominerande majoritetskultur vars värden premieras över andra. Kampen för 
erkännande och för kulturell rättvisa förs således i detta nät av mångfald, och 
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har inte sällan kommit till uttryck genom exempelvis krav på grupprättigheter. 
Problematiskt är dock, menar Fraser (2003a, s. 215-220), om frågor om 
erkännande (av grupper, individer, uttryck, minoriteter och så vidare) behandlas 
utifrån en så kallad identitetsmodell. I en sådan modell ses erkännande som 
knutet till identitet. Sådana erkännandepolitiska ambitioner handlar om att 
uppvärdera och respektera identiteten hos den missgynnade gruppen ifråga, 
men utan att destabilisera den struktur som orsakar dess utsatta position. Genom 
att framhäva behovet eller rätten att utveckla och internalisera en given identitet, 
riskerar sådana strategier att förtingliga identiteten till något beständigt som alla 
som tillhör gruppen förväntas leva upp till och anpassa sig efter. Om strävan är 
att ”förskona” så kallade autentiska kollektiva självrepresentationer från alla 
sorters utmaningar, så kan följden bli förstärkt separatism mellan grupper 
(Fraser, 2003a, s. 219f). Misskännande bör därför, enligt Fraser, inte förstås som 
uteslutande kopplat till identitet, utan som en statusunderordning som 
exkluderar människor från att delta jämlikt i samhället. Frasers (2008) princip 
om jämlikt deltagande handlar alltså inte bara om att alla ska ges samma chanser 
att utveckla sina specifika identiteter och leva ut dem som de vill i avskilda 
sammanhang, utan om att skapa förutsättningar för social interaktion. En viktig 
fråga är således hur man genom policy kan arbeta för att åstadkomma bättre 
förutsättningar för denna interaktion inom skolan. I denna del utforskas en fråga 
som återkommande uppmärksammats i såväl den utbildningspolitiska som den 
mediala debatten, och som berör just aspekter kopplade interaktion, identitet 
och pluralism. Följande analysfråga behandlas: Hur tangerar skolvalsfrågan 
rättvisans kulturella dimension, med avseende på frågan om konfessionella 
friskolor? Innan de konfessionella friskolorna diskuteras närmare ska först en 
kort bakgrund till erkännandepolitiska initiativ i svensk utbildningspolitik ges.   

Utbildningspolitik och erkännande 
Aspekter av erkännande, status och mångkultur har gradvis tagit allt större plats 
i svenska utbildningspolitiska texter och styrdokument, på ett sätt som till viss 
del kan sägas avspegla Frasers analys av erkännandefrågornas stärkta ställning 
i kampen för rättvisa. Under 1970-talet blev mångkultur en viktigare fråga i den 
svenska välfärdsmodellen. Riksdagen beslutade 1975 om att införa en 
invandrar- och minoritetspolitik i syfte att främja valet för invandrare att bejaka 
och utöva en etnisk tillhörighet som skiljer sig från majoritetsbefolkningens (jfr 
Borevi, 2002). På utbildningsområdet infördes redan 1968 en frivillighet för 
kommuner att erbjuda undervisning i modersmål (då kallat hemspråk). Denna 
frivillighet övergick, i och med den så kallade hemspråksreformen 1977, till en 
skyldighet att erbjuda detta för elever där språket kunde anses vara ett levande 
inslag i hemmet (en bestämmelse som sedan, 1985, avgränsades till att 
modersmålet skulle vara ett dagligt umgängesspråk). Ett av argumenten för 
reformen handlade om att värna invandrade elevers tvåspråkighet – ett radikalt 
skifte från en tidigare assimilationspolitik där ett andra språk närmast sågs som 
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en försvårande omständighet för lärandet av ett nytt (Prop. 1975/76:118; se även 
SOU 2019:18, s. 62f).  

Under 1990- och 2000-talen stärks nationella minoritetsgruppers (judar, 
samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar) ställning, åtminstone formellt, 
rättsligt och inom utbildningssystemet. Genom Sveriges ratificering av 
Europarådets minoritetskonventioner år 1999 (jfr Prop. 1998/99:143) medföljer 
att staten har en skyldighet att erbjuda undervisning i modersmål för elever som 
tillhör någon av de nationella minoritetsgrupperna. Denna rätt gäller oberoende 
av om eleven kan språket sedan tidigare, något som inte är fallet med 
modersmålsundervisning på andra språk än minoritetsspråken, där syftet 
handlar om att eleven ska bibehålla språkkunskaper snarare än att lära sig ett 
nytt språk (SOU 2019:18, s. 69). Skyldigheten att erbjuda 
modersmålsundervisning faller alltså i Sverige på skolhuvudmännen – de 
kommunala och de fristående – som dock kan samverka. Tidigare gällde dock 
skyldigheten enbart de kommunala skolorna, vilket kritiserades för att vara 
segregerande och att medverka till försämrad valfrihet för invandrade elever (se 
t.ex. Prop. 1995/96:200, s. 46, där även samarbete mellan fristående och 
kommunala skolor föreslås).  

Bestämmelserna om hemspråksundervisning (och senare 
modersmålsundervisning) kan ses mot bakgrund av det invandrarpolitiska 
valfrihetsmål som presenterades i mitten av 1970-talet (Borevi, 2002). Denna 
schematiska översikt kan även sägas exemplifiera vad Hällgren, Granstedt och 
Weiner (2006) beskriver i en kunskapsöversikt från Myndigheten för 
skolutveckling; att mångkulturella frågor inom den utbildningspolitiska sfären 
länge dominerats av språkfrågor, medan sociopolitiska frågor om kultur och 
identitet varit mindre belysta.  

Huruvida en reform kan ses som en del av en erkännandepolitisk agenda, i 
Frasersk (2003a) mening, bottnar delvis i de argument som den ramas in med. 
Samtidigt kan en reform få följder för vilka kulturella värdemönster som 
befästs, även om den inte har uttalade erkännandepolitiska syften. Det är alltså 
skillnad mellan att undersöka 1) huruvida utbildningspolitik har ett specifikt 
erkännandepolitiskt mål, 2) hur utbildningspolitik skulle kunna förstås som 
erkännandepolitik samt 3) vilka praktiska konsekvenser som utbildningspolitik 
får med hänvisning till rättvisans kulturella dimension. Utifrån de 
utbildningspolitiska texter som analyseras vore det djärvt att påstå att den tredje 
punkten helt skulle kunna göras rättvisa. En analys av praktiska konsekvenser 
fordrar en annan tillgång till erfarenheter hos enskilda individer och grupper. 
Tonvikten ligger här på om och hur som frågan om konfessionella fristående 
skolor explicit, eller som ett resultat av iscensättande läsning, tangerar rättvisans 
kulturella dimension, och vilka följder den i så fall skulle kunna få.  
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Om konfessionella skolor 
Frågan om konfessionella skolor är omdebatterad och omskriven. Den angör till 
grundläggande frågor om vem eller vilka som kan göra legitima anspråk på rätt 
till auktoritet och inflytande över barns utbildning (jfr Gutmann, 1999), och till 
vilka pedagogiska mål som kan eller bör förverkligas inom skolan. Somliga 
argumenterar för att dessa skolor behövs för att barn ska ges möjlighet att 
utveckla autonomi (De Jong & Snik, 2002; Hyrén, 2013, 2015). Andra menar 
att de snarare kan sätta barns möjligheter att utveckla autonomi på spel 
(Englund, 2011a; Rosenquist, 2011).  

Innebörden av en konfessionell skola, eller en skola med konfessionell 
inriktning, är långt ifrån densamma i olika skolsystem. För att inledningsvis 
fastslå vad som menas med en konfessionell skola i Sverige kan de förslag på 
definitioner som ges i utredningen Nya regler för konfessionella skolor (SOU 
2019:64) användas. I den anges att en skola med konfessionell inriktning är en 
”verksamhet där det får förekomma konfessionella inslag som initieras och 
genomförs av huvudmannen” (SOU 2019:64, s. 310). Med konfessionella 
inslag avses ”inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som 
tillhör en viss religion” (a.a., s. 304). Utredningen tillsattes bland annat för att 
analysera regelverket för konfessionella skolor, och konstaterar att frågan i 
högsta grad är mångfacetterad, då den inbegriper moment av att:  
 

balansera och väga olika intressen och rättigheter mot varandra, 
t.ex. barns, vårdnadshavares och samhällets intressen. 
Gränsdragningarna mellan dessa intressen är ofta svåra och kan 
i vissa fall handla om en balans mellan politik och juridik (SOU 
2019:64, s 85).  

 
Att förekomsten av de konfessionella skolorna är omdebatterad innebär inte 
nödvändigtvis att det går att komma fram till ett svar. Viktigt att poängtera – 
och detta går i linje med avhandlingens prövande hållning – är att svaret beror 
på vilket perspektiv man intar; vilket handlingsalternativ man undersöker 
följderna av. Här görs det utifrån Nancy Frasers rättviseperspektiv, men också 
utifrån ett framskrivet intresse för grundläggande pedagogiska mål. Till citatet 
från utredningen kan alltså tilläggas att frågans komplexitet, utöver de politiska 
och juridiska infallsvinklarna, inbegriper ett pedagogiskt perspektiv; ett 
perspektiv som i avhandlingen främst relaterats till barns intressen i utbildning, 
men även till skolans demokratiska potential (jfr Brighouse, 2006).  

När valfrihetsreformerna infördes i början av 1990-talet påtalades att 
”[b]ehovet av en mångfald av utbildningsvägar och pedagogiska metoder ökar” 
(Prop. 1991/92:95, s. 8) samt att dessa behov av ”pedagogisk förnyelse och 
kreativitet” (Prop. 1992/93:230, s. 26) bäst åstadkoms i skolor ”som kan fungera 
efter egna idéer” (a.a., s. 26). Det konstaterades att flera av de då existerande 
fristående skolorna var startade med en konfessionell inriktning, och det 



   
 

165 

förutsattes att fler skolor med likartade inriktningar skulle etableras även 
fortsättningsvis. Det är däremot svårt att sortera in de konfessionella skolorna 
under någon form av pedagogiskt innovationsparaply tillsammans med 
etableringen av skolor med Waldorf- eller Montessori-inspirerad pedagogik. 
Följaktligen måste existensberättigandet av konfessionella skolor grundas på 
andra behov eller principiellt viktiga frågor, så som exempelvis krav på 
rättigheter eller erkännande. 

Konfessionella skolor och rättsliga argument 
I de analyserade texterna, främst i nämnda utredning om konfessionella skolor 
(SOU 2019:64), finns ett framträdande rättsperspektiv, där två sidor ställs mot 
varandra: dels föräldrars rätt att välja konfessionella skolor (att få sin 
övertygelse respekterad), dels barns rätt till en likvärdig utbildning (att inte 
föräldrars val äventyrar rätten till en allsidig utbildning). I 
skollagspropositionen refereras till Europakonventionens första 
tilläggsprotokoll, artikel 2, där det står att staten har en skyldighet att respektera 
föräldrars rätt att ”tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som 
står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska 
övertygelse” (Prop. 2009/10:165, s. 226). I utredningen om konfessionella 
skolor konstateras att Europadomstolen, med hänvisning till denna artikel, 
särskilt uppmärksammat föräldrars ”rätt att välja en utbildning” i linje med 
dessa övertygelser (SOU 2019:64, s. 132). Utredningen redovisar även ett antal 
synpunkter som återkommande framförts under arbetet, som bland annat 
argumenterar för att skolor med konfessionell inriktning är en förutsättning… 
 

för ett mångkulturellt samhälle, eftersom det ger barn och elever 
möjlighet att ta del av konfessionella eller kulturella seder och 
bruk också i andra sammanhang än inom den egna familjen (SOU 
2019:64, s. 197). 

 
… men också, mer specifikt i relation till Europakonventionen… 
 

för att Sverige ska leva upp till de olika rättigheter som uppställs 
i EKMR (SOU 2019:64, s. 197). 

 
Utredningen trycker dock på att tilläggsprotokollets andra artikel enligt 
Europadomstolen ska ses som en helhet: att barn har rätt till utbildning, att 
föräldrar har rätt att få sina övertygelser respekterade när rätten utövas, och att 
staten ska garantera en utbildning utan indoktrinering. Utredningen 
understryker att artikeln syftar till att värna ett pluralistiskt skolväsende, och 
poängterar att rätten att starta och driva skolor med konfessionell inriktning inte 
prövats av Europadomstolen (SOU 2019:64, s. 140). Utredningens noggranna 
genomgång av rättspraxis, juridiska dokument och rättigheter, kan ses mot 
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bakgrund av att den, genom ett tilläggsdirektiv, även gavs i uppgift att föreslå 
ett etableringsstopp för konfessionella friskolor (Dir. 2019:25). 

Konfessionella skolor och erkännande av tro och identitet 
Medan rättighetsperspektivet är tydligt framskrivet ur juridisk synpunkt i 
utredningen, så är det mer oklart huruvida förekomsten av konfessionella skolor 
också ses som en fråga om erkännande och kulturell (o)rättvisa. Och behandlas 
i så fall frågan utifrån en identitetsmodell eller en statusmodell, det vill säga 
som en fråga om uppvärdering av identiteter respektive om en 
statusunderordning som förhindrar jämlikt deltagande (jfr Fraser, 2003a)? I 
vilken utsträckning skulle troende som grupp (eller grupper av troende) kunna 
betraktas som kulturellt marginaliserad eller diskriminerad? I den första 
valfrihetspropositionen framhålls att de fristående skolorna gör en viktig insats 
genom att erbjuda plats ”åt barn som haft svårt att finna sig tillrätta i det 
kommunala skolväsendet” (Prop. 1991/92:95, s. 15). I propositionen kopplas 
denna insats samman bland annat med integrering av elever med exempelvis en 
funktionsnedsättning. Det specificeras inte närmare om denna funktion kan 
fylla ett syfte även i förhållande till olika trosuppfattningar. En sådan tankegång 
finns däremot representerad i utredningen om konfessionella skolor (SOU 
2019:64). Där lyfts fram att man, vid skolbesök, erfarit att:  
 

elever har berättat om att de upplever att det är lättare att känna 
sig accepterad som troende på en skola med konfessionell 
inriktning (SOU 2019:64, s. 196).  

 
Utredningen uttrycker sig överlag positivt till det faktum att en troende elev, i 
en konfessionell skola, kan bemötas av lärare som tar ställning för elevens tro. 
Å andra sidan hänvisas även till en referensorganisation som menar att det kan 
vara svårt för elever att byta eller avstå från religion ”inte minst eftersom skolan 
är en auktoritet, speciellt för yngre barn” (SOU 2019:64, s. 200). I förhållande 
till dilemman som dessa, och till erkännandepolitiska frågor mer generellt, är 
det angeläget att klargöra en skillnad mellan (betydelsen av) olika gemenskaper. 
I Identity in Democracy talar Gutmann (2003) om att det i en demokrati finns 
flera typer av gemenskaper, och att en viktig skillnad finns mellan så kallade 
intresse- respektive identitetsgemenskaper:  

 
[I]dentity group politics is bound up with a sense of who people 
are, while interest groups politics is bound up with a sense of what 
people want (Gutmann, 2003, s. 15). 

 
Man skulle kunna uttrycka det som att identitetsgemenskaper förenas genom 
aspekter som kan vara konstituerande för identiteten, så som kön, etnicitet, 
religion, funktionshinder, och så vidare (Gutmann, 2003, s. 9). Om en troende 
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elev går i en skola med konfessionell inriktning, som representerar den religion 
eller tro som eleven bekänner sig till, erbjuds en möjlighet att inte bara få sin 
tro utan i vidare mening sin identitet accepterad, erkänd och bekräftad på ett sätt 
som inte är fallet i en mer sekulär skola. Möjligen skulle det, i ett av världens 
mest sekulariserade länder, kunna uppfattas som svårt att bekänna sig till 
minoritetsuppfattningar i form av en viss tro eller livsåskådning i vissa 
sammanhang. Utredningen om konfessionella skolor skriver på detta tema att 
man vid skolbesök fått berättat för sig att elever på icke-konfessionella skolor 
upplevt att de utsatts för kränkande eller diskriminerande behandling på grund 
av sin tro (SOU 2019:64, s. 196). Några fler exempel på hur dessa kränkningar 
och diskriminerande handlingar kommer till uttryck ges inte, och huruvida 
dessa händelser korresponderar med sådana institutionaliserade värdemönster 
som Fraser (2003a) talar om är därför en fråga för ett annat material.  

Separatism och kulturell inkludering i skolor och i undervisning 
Om frågan om konfessionella friskolor är komplex ur ett rättsligt perspektiv så 
är den det även ur ett erkännandeperspektiv. Det föreligger i Sverige inget 
formellt misskännande av religiösa eller troende personers rätt att utöva sin tro, 
vare sig i hem eller församling, eller för den delen inom ramen för skolan. 
Tvärtom är konfessionella inslag – i form av praktisk religionsutövning – 
tillåtna i alla skolor. Skillnaden mellan skolor med en konfessionell inriktning 
och andra är att i de med en konfessionell inriktning får huvudmannen ta 
initiativ till inslagen (se Prop. 2009/10:165, s. 227; SOU 2019:64, s. 313). Icke 
desto mindre förekommer erfarenheter av misskännande, diskriminering och 
icke-acceptans. Även om Fraser (2003a, 2008) skulle hävda att detta, i sig, är 
förkastligt, liksom att barnets möjlighet att få sin trosuppfattning accepterad och 
erkänd naturligtvis kan vara positivt, så utgör inte dessa omständigheter per se 
ett givet argument för att konfessionella friskolor bör godkännas. Även om de 
analyserade texterna inte fullt ut kan sägas representera en erkännandepolitisk 
identitetsmodell, så kan Frasers problematisering av denna modell tillämpas för 
att belysa hur frågan om konfessionella skolor angör till rättvisans kulturella 
dimension. Fraser (2003a) menar att problemet med en affirmativ 
erkännandepolitisk identitetsmodell är följande: att sträva efter erkännande eller 
uppvärdering av en kollektiv gruppidentitet (t.ex. en viss trosuppfattning) inom 
ramen för en existerande värdehierarki (där denna uppfattning utgör en 
minoritet), innebär att man också erkänner hierarkin ifråga. Risken med detta är 
tvåfaldig: det förtingligar gruppidentiteten, och uppmuntrar till separatism.  

Möjligheten att få sin tro bekräftad i en konfessionell skola har nämligen 
också en annan sida. Som nämndes ovan konstaterar utredningen om 
konfessionella friskolor att skolor, som de facto står för en religiös uppfattning, 
kan göra det svårt för barn att avstå ifrån eller byta religion; kort sagt att kritiskt 
reflektera över sina egna och andras värden och traditioner (jfr SOU 2019:64, 
s. 200). Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att i den mån som en skola 
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uttryckligen bekänner sig till en viss världsbild, en viss tro, och en viss 
uppsättning normer – naturligtvis beroende av i vilken grad som dessa 
integreras i utbildningen – så finns risken att de barn som inte bekänner sig till 
den på skolan rådande normen känner sig exkluderade och på motsvarande sätt 
väljer att söka sig till andra skolor. Om sådana särskiljande typer av lokalt 
institutionaliserade värdemönster befästs – oberoende av om de grundas på 
religion, etnicitet, kön, klass och så vidare – ökar risken för separatism och 
isolering av världsbilder (Fraser, 2003a; Keddie, 2017, s. 382). En sådan 
utveckling vore hämmande för den överordnade principen i Frasers teoribygge 
– principen om jämlikt (socialt) deltagande. En förutsättning för att skapa 
sociala sammanhang inom vilka människor kan delta som jämlikar, måste vara 
en strävan att riva barriärer och bryta mönster som förhindrar förståelse för och 
interaktion med andra (vilket även återspeglar Deweys 
kommunikationskriterium om fri och fullständig kommunikation inom och 
mellan grupper, som belystes i kapitel två, se Dewey, 1916/1999). Det görs inte 
genom att etablera sociala arrangemang som reproducerar avskildhet och 
statushierarkier som utestänger. Å andra sidan förutsätter ett sådant resonemang 
att konfessionella skolor skulle göra just detta, vilket i sig också är en empiriskt 
komplex fråga. Som utredningen om konfessionella skolor också konstaterar 
ser elevsammansättningen på dessa skolor mycket olika ut. I vissa fall finns en 
koncentration av trosuppfattningar, framförallt i kommuner som tagit emot 
många nyanlända, medan det i andra fall finns fler religioner representerade än 
vid den genomsnittliga skolan utan konfessionell inriktning, tillika elever från 
flera olika bostadsområden (SOU 2019:64, s. 203-205).  

En pedagogisering av rättvisans kulturella dimension fokuserar möjligheter 
att skapa kulturellt inkluderande miljöer som grundas i en strävan mot social 
transformation (Fraser, 2007; Lingard & Keddie, 2013; Keddie, 2017). Den 
kulturella inkluderingen gäller emellertid inte bara elevsammansättning, utan 
även innehåll i undervisning. Lingard och Keddie (2013) menar att 
kunskapsinnehåll, för att vara effektivt och relevant för marginaliserade 
grupper, behöver prioritera innehåll som inte manifesterar etablerade diskurser 
av värden som enbart gynnar majoritetskulturen, utan som visar på värdet av 
mångfald, möten och skillnader. Genom det ser Lingard och Keddie en potential 
att hos dessa elevgrupper utveckla ett förtroende för den egna kapaciteten att 
påverka, och därigenom ett mer aktivt medborgarskap. Man skulle, åtminstone 
i teorin, kunna hävda att en högre grad av skolautonomi och decentralisering 
kan öka skolors potential att etablera mer inkluderande miljöer och 
undervisning, inte minst i diversifierade områden (Keddie, 2017).  

Vad gäller undervisningsfrågorna i förhållande till just konfessionella skolor, 
så har de gett upphov till viss debatt, inte minst kopplat till när och var som de 
konfessionella inslagen ska vara tillåtna. I skollagspropositionen betonas vikten 
av att konfessionella inslag inte får ”inkräkta på sakligheten och allsidigheten i 
undervisningen” (Prop. 2009/10:165, s. 227); en skrivning som kan ses mot 
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bakgrund av det barnperspektiv som skrivs fram i Europakonventionens första 
tilläggsprotokoll, artikel 2, som berördes ovan. Den allsidiga undervisningen 
avser en form av kulturellt inkluderande, men konfessionsfritt, innehåll. Enligt 
skollagspropositionen ska undervisningen i konfessionella friskolor vara 
allsidig och konfessionsfri, medan utbildningen i övrigt får innehålla 
konfessionella inslag. Det kan till exempel röra sig om rastandakter, religiösa 
symboler och liknande (Prop. 2009/10:165, s. 226). I propositionen definieras 
emellertid utbildning som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker 
utifrån bestämda mål” (a.a., s. 214). Här uppstår onekligen en 
tolkningssvårighet. Konfessionella inslag får inte förekomma i undervisning, 
men väl i utbildningen i övrigt – som alltså avser den verksamhet där 
undervisning sker utifrån bestämda mål. Undervisning tycks alltså utgöra 
huvuddelen av utbildningen, vilket gör gränsdragningsproblematiken uppenbar 
(jfr Englund, 2011a). I utredningen om konfessionella friskolor föreslås nya 
definitioner, dels av vad som utgör konfessionella inslag och inriktningar, dels 
av utbildning och undervisning. Här ges utbildning en något vidare innebörd, 
genom att definieras som ”verksamhet enligt skollagen och andra författningar 
som bedrivs av en huvudman och inom vilken barn eller elever erbjuds 
undervisning” (SOU 2019:64, s. 298). Genom denna definition är alltså 
undervisning tänkt att klarare avgränsas som en del av den 
utbildningsverksamhet som huvudmän erbjuder.  

Del av en större problembild 
Sammanfattningsvis så skulle konfessionella skolors vara eller icke vara på ett 
mer generellt plan kunna uppfattas som en fråga om kulturell (o)rättvisa. I ett 
samhälle där en från majoritetskulturen avvikande religionstillhörighet stänger 
ute barn från statligt sanktionerad och lärarledd utbildning skulle det kunna vara 
det. I ett samhälle där religionsfriheten för barn, i meningen rätten att praktisera 
sin religion, skulle vara inskränkt i skolor med offentlig huvudman skulle det 
kunna vara det. I Sverige är emellertid så inte fallet, och frågan om 
konfessionella skolor omtalas heller inte på det viset i de texter som analyserats. 
Snarare tycks de konfessionella skolorna ses som något som behöver hanteras i 
någon form av skärningspunkt mellan ett mångkulturellt samhälle, 
internationella konventioner och ett inrikespolitiskt debattklimat. Rätten att 
välja en konfessionell skola åt sitt barn behandlas främst utifrån ett juridiskt 
rättighetsperspektiv, det vill säga utifrån hur rätten slagits fast i lagar och 
konventioner, snarare än ur ett moraliskt perspektiv som fokuserar människors 
legitima anspråk på inflytande.  

Mot bakgrund av det mål om social interaktion som uttrycks i Frasers (2008) 
princip om jämlikt deltagande, liksom de pedagogiska mål om autonomi och 
medborgarskap för vilka denna typ av social interaktion kan ses som nödvändig 
(jfr Brighouse, 2006; Englund, 2011b; Feinberg, 2001), så framstår det som 
problematiskt att tillåta huvudmän att uttryckligen representera inriktningar 
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som i sig kan ha en sorterande och särskiljande inverkan (genom aktiva till- och 
bortval av skolan). Ur erkännandesynpunkt argumenterar Fraser (2003a) för att 
man bör motverka institutionaliserade värdemönster som hindrar människor 
från jämlik social interaktion. Om man tillämpar Frasers rättviseperspektiv i en 
mer lokal skolkontext så skulle en konfessionell inriktning kunna ses som en 
form av institutionaliserad diskursiv ram som ger tolkningsföreträde åt vissa 
perspektiv. Huruvida detta de facto sker och vilka följderna blir av det är i hög 
grad en empirisk fråga; här har ambitionen varit att försöka visa på vad 
problematiken skulle bestå i, utifrån Frasers rättviseperspektiv. 

Här ska dock tilläggas att till viss del så är den segregationsproblematik som 
kopplas samman med konfessionella fristående skolor inte exklusiv endast för 
dessa, utan mer utbredd. Lokala värdemönster, isolerade världsbilder och 
hierarkier av status kan uppstå till följd av andra aspekter än konfession. Skolor 
– även kommunala – har olika upptagningsområden, specialområden och 
inriktningar, och tilltalar följaktligen elever från olika samhällsgrupper. Att det, 
i ett skolsystem med ett avreglerat skolval och med öppningar för skolor att 
utforma egna profiler, förekommer kulturella uttryck som är specifika för 
elevsammansättningen på en skola kan inte anses särskilt uppseendeväckande. 
De konfessionella friskolorna tycks dock ha blivit något av en 
skolsegregationens symbolfråga i detta avseende.  

Representation och skolvalsfrågan 
I denna tredje del behandlas Frasers tredje dimension, den politiska. Den 
handlar om hur människor såväl principiellt som praktiskt ges en ”equal voice” 
i olika sammanhang. Beroende på hur dimensionen tolkas kan den relateras 
både till realiserandet av individuella projekt och till mer kollektiva aspekter av 
politisk samhandling i vid mening (K. Olson, 2008b). I denna del berörs båda 
tolkningarna. Den analysfråga som utforskas är: Hur tangerar skolvalsfrågan 
rättvisans politiska dimension, med avseende på vilka förtjänster och risker som 
ökad valfrihet kan föra med sig ur ett socialt och politiskt deltagandeperspektiv?  

Föräldrars rätt att välja skola som en fråga om representation 
Enligt Fraser (2008) är representationsdimensionen politisk, såtillvida att den 
slår fast vilka som har rätt att delta och representeras i moraliska och politiska 
gemenskaper, liksom vilka rättigheter och skyldigheter de har i dessa. I 
västerländska demokratier och utbildningssystem råder en relativ konsensus 
kring målet att göra allas röster hörda. Däremot skiljer sig uppfattningar kring 
hur denna demokratiska miljö ska produceras och upprätthållas. Utifrån Frasers 
perspektiv så uppstår politiska orättvisor, enligt Keddie (2017), när vissa 
individer eller grupper inte är ”accorded equal voice in decision making about 
justice claims” (Keddie, 2017, s. 376).  
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I den svenska utbildningspolitiska kontexten har framförts argument som 
binder samman rätten att välja skola med en sorts grundläggande moraliska 
rättviseanspråk. Annorlunda uttryckt, i ett samhälle där rätten och möjligheten 
att välja skola saknas, så har inte alla en ”equal voice”. Valfrihetsreformerna, så 
som de ramas in i de utbildningspolitiska texterna, skulle kunna sägas svara mot 
två typer av missrepresentation, som båda är förbundna med en mer 
individualistisk tolkning av politisk rättvisa (jfr K. Olson, 2008b). Den första 
punkten är relationen mellan medborgare och stat, där skolvalet var tänkt att 
skapa förutsättningar för att föräldrars önskemål bättre skulle kunna tas tillvara. 
I det avseendet svarar skolval mot både en kontextuell kritik av en stark och 
kvävande stat (Blomqvist & Rothstein, 2008), och mot ett mer principiellt 
argument gällande vem som kan göra legitima anspråk på inflytande över 
utbildning (Gutmann, 1999). Den andra aspekten av missrepresentation är i 
förhållande till en socioekonomiskt ojämlik spelplan. Detta då skolval ansågs 
göra ”familjernas ekonomiska styrka [...] mindre betydelsefull för familjernas 
möjligheter att välja skola” (Prop. 1992/93:230, s. 27). Valfriheten legitimeras 
således utifrån en jämlikhetsidé om utjämning, genom att missgynnade grupper 
skulle kunna välja sig ur sin position (jfr Power, 2012, s. 486, om valfrihet som 
”equalizing entitlements”). Språket i de båda valfrihetspropositionerna (Prop. 
1991/92:95 och Prop. 1992/93:230) pekar mot en rätt att delta, att göra sin röst 
och sina önskemål hörda, och inte minst att få dem lyssnade till och 
tillgodosedda (jfr Power, 2012). Skolval skulle därför kunna ses som en kamp 
för politisk rättvisa och representation (Fraser, 2008; Keddie, 2017; Power, 
2012).  

I teorin handlar skolval om att skapa rättvisa för både barn och föräldrar – för 
föräldrar genom mer jämlika möjligheter till inflytande, för barn genom mer 
lika tillgång till bra skolor. Keddie (2017) menar att dessa mål, under vissa 
omständigheter, förmodligen kan realiseras (Keddies resonemang inbegriper 
även inflytande över själva utbildningen, inte bara skolplacering). Det kräver 
emellertid att skolval reflekterar en balans som garanterar att alla familjer – 
särskilt missgynnade – både kan utöva rätten och gynnas av den. Endast då är 
skolval förenligt med Frasers principer för politisk rättvisa:  

 
Provision of freedom and choice in relation to school decision 
making reflects the potential to accord all who are involved in 
schools a choice towards a more equitable representation of 
school and local community interests. It reflects the potential to 
dismantle the institutional obstacles associated with political 
(mis)representation that prevent some individuals from 
participating on par with others (Keddie, 2017, s. 379).  

  
Nu tycks som bekant så inte vara fallet. Som Likvärdighetsutredningen 
uttrycker så är idén om ett fritt skolval missvisande: ”Om det finns plats för alla 
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elever vid de skolor som vårdnadshavarna önskar är det ett fritt skolval” (SOU 
2020:28, s. 209). Skolval är heller inte, som Skolkommissionen konstaterar, fritt 
i meningen att alla skulle vara lika fria att välja:  
 

Elevsortering kan också uppstå om familjer har olika 
förutsättningar att göra ett aktivt och välinformerat skolval. 
Exempelvis kan föräldrar med högre utbildningsnivå ha lättare att 
tillgodogöra sig information om hur skolvalet fungerar, vilka 
urvalsgrunder som används samt ha bättre kunskap om hur 
kvalitetsindikatorer ska tolkas, jämfört med föräldrar med lägre 
utbildningsnivå (SOU 2017:35, s. 292).  

 
Ojämlika förutsättningar och skev elevsortering är inte tillstånd som associeras 
med ett ”fritt” samhälle i vilket rätten och möjligheten att välja skola anses 
viktig (jfr Prop. 1991/92:95, s. 8). Inför sådana förhållanden skulle man 
antingen kunna hävda att skolval bör förbjudas på grund av att det är ojämlikt, 
eller att skolval är viktigt för att etablera politisk rättvisa inom skolväsendet, 
och att det därför behöver omgärdas av en struktur som i allt väsentligt gör det 
möjligt för föräldrar att välja skola. Som till viss del berörts kan man konstatera 
att de utbildningspolitiska texterna, trots en successivt alltmer kritisk inställning 
till valfrihetsreformernas följder, har en övervägande affirmativ ram. Texterna 
uttrycker ambitioner att ”stärka [...] valfriheten” (Prop. 2009/165, s. 203), att 
”de fristående skolorna och valfriheten har kommit för att stanna” (SOU 
2016:38, s. 19) och är en ”självklar del av det svenska skolväsendet” (Prop. 
2009/10:165, s. 239). Även i de mer kritiska diskussionerna, och i de förslag 
som kan ses som något mer ingripande för att jämna ut chanser till 
skolplaceringar, så är utgångspunkten ofta att skolvalet i sig kan användas för 
att motverka skolsegregationen. Det politiska spelrummet att utmana rätten att 
välja skola är med andra ord begränsat av dessa antaganden om skolval och 
fristående skolor som en helt naturlig del av varje reformering – inte 
transformering – av utbildningssystemet.  

Oberoende av om man tillämpar affirmativa eller transformativa strategier på 
utbildningspolitik är det, enligt Fraser (2007, 2008, 2009), avgörande att inte 
särskilja representationsdimensionen från omfördelning och erkännande. 
Strävanden att upprätta rättvisa förhållanden kopplade till omfördelning och 
erkännande medför ofta ett mer grupporienterat synsätt, då målet för rättvisan 
ofta är sociala grupper, sociala klasser, minoriteter eller liknande. Skolval, som 
representationsfråga, är mer individualiserad, och associerad med individers 
engagemang och livsmål. Även om rättvisans vem i skolvalsfrågan består av 
individer, så är dessa individers handlingar i form av skolval villkorade av 
ekonomiska strukturer och kulturella värdehierarkier. När 
likvärdighetsbegreppet växte fram som en central fästpunkt i svensk 
utbildningspolitik under 1980-talet, så frikopplades gradvis idéer om jämlikhet 
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från äldre ideal om enhet och sammanhållning, för att mer och mer relateras till 
exempelvis valfrihet (Englund & Quennerstedt, 2008). En sådan utveckling är 
olycklig sedd ur Frasers perspektiv. Om valfrihetsdiskursen tillåts omformulera 
och i viss mån individualisera målet för social rättvisa, så riskerar det att 
fördunkla förhållandet mellan missrepresentation och mer djupgående 
strukturella ekonomiska och kulturella orättvisor (jfr Keddie, 2017).  

Autonomi och medborgarskap som frågor om representation 
I ljuset av K. Olsons (2008b) två uttolkningar av Frasers princip om jämlikt 
deltagande skulle alltså skolval kunna ses som ett exempel på den första och 
mer individualiserade, som framhåller att jämlikt socialt deltagande handlar om 
att kunna realisera sina egna livsmål; kort sagt göra det som andra kan (här: ha 
inflytande över skolplaceringar). Denna tolkning implicerar en autonom individ 
som själv kan formulera sina livsmål och formulera strategier för att uppnå dem. 
Skolvalsfrågan har dock även betydelse för barns utveckling av autonomi. 
Denna aspekt ska här belysas, med hänvisning till skolvalets 
segregationsproblematik och Frasers princip om jämlikt deltagande. 
Segregationsproblematiken, så som den återkommande behandlas i de 
utbildningspolitiska texterna, kan sammanfattas i två led:  
 

1) Skolval och fristående skolor får inte vara segregerande, utan alla 
skolor och skoltyper ska vara likvärdiga och allsidiga sett till såväl 
undervisning som elevsammansättning (se t.ex. Prop. 1991/92:95, s. 
16; Prop. 2009/10:165, s. 240; SOU 2017:35, s. 294) 

2) Skolval och fristående skolor tenderar att segregera, främst med 
resultatet att socioekonomiskt gynnade familjer som har större 
möjligheter att välja skola är mer representerade vid högpresterande 
skolor och i större utsträckning väljer fristående skolor (t.ex. OECD, 
2015, s. 93, 95; SOU 2016:38, s. 60f; SOU 2017:35, s. 291f; SOU 
2020:28, s. 197, 201f). 

 
I förhållande till Frasers representationsdimension är alltså en av de allvarligaste 
konsekvenserna av skolsegregation en accelererad ojämlikhet gällande barns 
möjligheter att utveckla autonomi. I skolan kan utbudet av erfarenheter, 
kunskaper och värden breddas (Brighouse, 2006). Utan skolan vore barns 
livsutsikter och idéer om ett gott liv i stor utsträckning begränsade till vad som 
existerar inom familj och hemmiljö – familjer och hemmiljöer som ser olika ut. 
Ett av skolans viktigaste bidrag, i förhållande till principen om jämlikt 
deltagande i den snävare mening som hittills diskuterats (K. Olson, 2008b; se 
även Fraser, 2009, s. 16), är följaktligen att expandera barns tillgångar till olika 
perspektiv och livsval, liksom att utveckla en förmåga att överväga, kritiskt 
reflektera och sträva efter dessa efter eget val. Målet att skolutbildning ska bidra 
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till aktivt deltagande i utformningen av sitt eget liv är explicit framskrivet i 
skollagspropositionen:  
 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 
utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger 
till grund för fortsatt utbildning (Prop. 2009/10:165, s. 366).  

 
Som argumenterades för i frågan om konfessionella skolor menar Fraser 
(2003a) att särskiljande, av olika slag, bidrar till separatism mellan grupper. 
Förmågan att göra så kallade aktiva livsval förutsätter att man har en fördjupad 
förståelse för vad man väljer, och inte minst vad man efter övervägande väljer 
bort. En allsidig elevsammansättning är följaktligen en resurs för detta mål, 
såtillvida att den erbjuder en intersubjektiv och kommunikativ bas för kritisk 
reflektion kring olika val. Skolsegregation är dessutom jämlikt ojämlikt i detta 
avseende. Även de elever som har relativt sett mer gynnsamma förutsättningar 
i livet behöver, för att utveckla en självständighet i sitt beslutsfattande, mötas 
av erfarenheter och perspektiv som inte bara bekräftar deras egna. 
Missrepresentation i skolan, där barn från socioekonomiskt gynnade 
bakgrunder är överrepresenterade på högpresterande skolor, ger måhända dessa 
elever mer av en ”voice” ifråga om chanser till inflytande och att uppnå sina 
livsmål (jfr Keddie, 2012b, 2017). En skev representation är dock likväl 
hämmande för den självständiga värderingen och formuleringen av dem.   

Här ska även erinras om att de förmågor som förknippas med autonomi, så 
som kritisk reflektion och värderingsförmåga, också underbygger den form av 
integrativ demokrati som efterlystes i avhandlingens inledningskapitel; en 
demokrati som ger utrymme för prövning av flera infallsvinklar och gemensam 
viljebildning (Gutmann & Thompson, 1996; Morison, 2007). Denna form av 
demokrati knyter an till K. Olsons (2008b) andra uttolkning av Frasers princip 
om jämlikt deltagande, som han menar är mer politisk och tydligare kopplad till 
samhandling. Detta synsätt på principen är dock inte avgränsat enbart till 
deltagande i politiska val och demokratiska processer, utan gäller även för andra 
delar av det sociala livet, däribland arbetsplatsdemokrati (den kan därigenom 
kopplas samman med pedagogiska mål rörande barns förutsättningar till 
meningsfulla erfarenheter av arbetsliv, se Brighouse, 2006). Denna specifika 
innebörd av jämlikt deltagande är emellertid inte lika långtgående som Deweys 
(1916/1999) idé om demokrati som livsstil, även om de båda har tydliga 
beröringspunkter genom betoningen av social interaktion. Den politiska 
tolkningen av principen om jämlikt deltagande syftar just på en form av 
benägenhet till deliberativ överläggning i frågor om inflytande i olika sfärer av 
livet. Om rättvisans mål är att göra det möjligt för människor att delta jämlikt i 
samhällets sociala liv, så har denna benägenhet – och kapaciteten att utöva den 
– en ur representationssynpunkt avgörande betydelse. Den pluralistiska 
lärandemiljön som en resurs för utveckla såväl denna benägenhet som barns 
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autonomi kommer att belysas närmare i nästa kapitel, då skolvalsfrågan 
analyseras utifrån capability approach.   

Sammantaget skulle man kunna säga att skolvalsfrågan, sedd ur Frasers 
politiska dimension, utgör ett spänningsfält mellan å ena sidan föräldrars rätt att 
välja skola och å andra sidan barns rätt att utveckla sådana förmågor som är 
associerade med autonomi och medborgarskap. I båda fallen är det fråga om 
former för deltagande och inflytande. När Likvärdighetsutredningen resonerar 
kring likvärdighet som skolpolitisk målsättning, så lyfts en tankegång fram som 
utredningen menar präglar samhällen som bygger på alla människors lika värde:  
 

Eftersom barn inte väljer sina föräldrar och därmed inte kan 
hållas ansvariga för sina personliga förutsättningar såsom t.ex. 
familjebakgrund, måste därför samhället på något sätt 
kompensera för denna olikhet (SOU 2020:28, s. 163f). 

 
Överfört till skolvalsfrågan skulle denna tankegång kunna tolkas ungefär som i 
det förra avsnittet, där skolval sågs som en lösning på en skevhet i 
representation. Det vill säga: eftersom barn inte kan hållas ansvariga för sina 
personliga förutsättningar, exempelvis genom att tillhöra ekonomiskt 
missgynnade familjer som inte kan bosätta sig nära populära eller bra skolor, så 
införs skolval för att kompensera denna olikhet. Resonemanget kan relateras till 
Frasers (2008) underställelseprincip [all-subjected principle], som säger att alla 
som berörs av en styrningsstruktur har moralisk status som rättvisesubjekt i 
förhållande till den. För att uttrycka det klarare: alla som påverkas av någon 
form av styrning ska ges ett inflytande över den. Genom skolval ges föräldrar 
rätt att utöva inflytande över utbildningssystemet, vars styrning de indirekt är 
påverkade av som ansvariga för sina barn.  

Samtidigt har föräldrar redan en demokratisk rätt att engagera sig, rösta och 
därigenom påverka utbildningens utformning. Barn har inte denna rätt, men 
genom att i skolan utveckla benägenheter och förmågor till kritisk reflektion, 
samtalsvilja och beslutsfattande, så kan de ges redskap att som vuxna 
medborgare delta i demokratiska processer och därmed utöva detta inflytande. 
Som detta kapitel försökt påvisa så medför skolvalsfrågan vissa utmaningar för 
detta deltagande och inflytande. Likvärdighetsutredningen påpekar att barn inte 
ska hållas ansvariga för sin bakgrund eller sina föräldrar. Här skulle kunna 
tilläggas: och inte heller för deras skolval. I den mån som skolval segregerar, 
och därmed hämmar barns förutsättningar att utveckla nämnda redskap för 
politiskt deltagande, så är barn alltså underställda en styrningsstruktur som de 
1) inte kan påverka i första läget, när deras föräldrar väljer skola, och 2) som de 
inte ges jämlika förutsättningar att påverka på sikt, som en följd av den 
segregerande styrningsstrukturen ifråga. 
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Sammanfattning 
I det här kapitlet har ambitionen varit att visa på hur skolvalsfrågan kan förstås 
utifrån Nancy Frasers (2003a, 2008, 2009) tre dimensioner av rättvisa samt 
principen om jämlikt deltagande. Behandlingen av den första analysfrågan, om 
rättvisans ekonomiska dimension, belyser utbildningspolitiska ambitioner om 
kompensation och omfördelning, och ett växande ifrågasättande av det rådande 
systemets förmåga till rättvis fördelning. Samtidigt pekar analysen även på en 
övervägande affirmativ hållning i de utbildningspolitiska texterna, såtillvida att 
det tycks finnas en viss tveksamhet inför mer transformativa och 
systemomvälvande strategier avseende skolval och ansvarsfördelning. Vad 
gäller den andra analysfrågan, om erkännande och konfessionella friskolor, så 
blir följden av att inta Frasers (2003a) perspektiv en problematisering av skolor 
med inriktningar som kan förstärka avskildhet och etablera lokalt 
institutionaliserade värdemönster, och genom det hämma förutsättningar för 
jämlik social interaktion i skolan som helhet. I relation till den tredje 
analysfrågan, som behandlar Frasers politiska dimension om representation, 
hävdas att skolval kan ses som en reform som försöker främja rättvisa för både 
barn och föräldrar. För föräldrar genom bättre chanser att välja, för barn genom 
bättre chanser att gå i bra skolor. I analysen understryks även att skolval, om det 
segregerar, äventyrar möjligheterna för barn att utveckla förmågor till kritisk 
reflektion och beslutsfattande – individuellt och gemensamt. Dessa förmågor 
står i förbindelse med såväl utvecklandet av autonomi som av det demokratiska 
medborgarskapet, vilka i kapitlet ses som två uttolkningar av Frasers princip om 
jämlikt deltagande (jfr K. Olson, 2008b). Genomgående betonas i kapitlet 
vikten av att utbildningspolitiken inte etablerar särskiljande mekanismer som 
hindrar barn från att delta som likar, både i utbildningsaktiviteter här och nu och 
som vuxna medborgare. Detta oberoende av om de särskiljande mekanismerna 
har sin grund i snedfördelning, hämmande kulturella värdemönster eller i 
arrangemang som skapar ojämlika förutsättningar till politiskt inflytande.  

Frasers tre dimensioner ger rättvisan ett ordnat intryck. Instinktivt skulle de 
tre dimensionerna möjligen var för sig kunna uppfattas som särskilt knutna till 
en av skolvalsfrågans värdepremisser: omfördelning till jämlikhet, genom sitt 
kompensatoriska inslag; erkännande till pluralism, genom sin koppling till 
kulturella identiteter och värden; representation till individuell frihet, genom 
betoningen av ”voice” och inflytande. Så kan de uppfattas analytiskt, och det 
kan vara så att rättvisefrågor är viktade på olika sätt, vilket också kapitlet försökt 
påvisa. I praktiken är dock dimensionerna integrerade, vilket även Fraser 
betonar. Även om representationsdimensionen (ur ett föräldraperspektiv) i 
praktisk handling kommer till uttryck genom val av skola, så villkorar såväl 
ekonomiska som kulturella faktorer själva valet av skola. Ekonomiska 
förutsättningar kan för familjer avgöra var man kan bosätta sig, och vilka 
möjligheter som finns att skjutsa barn till skolor som inte berättigar till 
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skolskjuts. Kulturella faktorer som identitet, igenkänning och hemmahörande 
formar också ens uppfattningar om eftertraktade skolplaceringar. Att skolor 
kodas som bra och populära, och att socioekonomiskt gynnade familjer tenderar 
att överrepresenteras i dessa, får till följd att barn med mindre socioekonomiskt 
gynnad bakgrund tenderar att gå i skolor som har svag resurstilldelning sett till 
behov. På så vis riskerar vissa utbildnings-, yrkes- och livsvägar att befästas för 
olika samhällsgrupper. Att förstå de tre dimensionerna i ljuset av varandra är 
därför nödvändigt. I en text där Fraser kraftigt kritiserar vad hon benämner som 
progressiv neoliberalism, avslutar hon med att understryka just vikten av att inte 
bara beakta en dimension som lösning på orättvisor:  

 
Only by joining a robustly egalitarian politics of distribution to a 
substantively inclusive, class-sensitive politics of recognition can 
we build a counterhegemonic bloc that could lead us beyond the 
current crisis to a better world (Fraser, 2017).  

 
Om denna programförklaring tillämpas på skolan får alltså ”crisis” stå för ett 
alltmer fragmenterat skolsystem, och ”a better world” för ett som bättre förmår 
verka för att realisera principen om jämlikt deltagande genom fler träffytor för 
social interaktion och erfarenhetsutbyten.  
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8. SKOLVALSFRÅGAN OCH 
AMARTYA SENS CAPABILITY 
APPROACH 

I detta kapitel analyseras skolvalsfrågan utifrån Amartya Sens (1980, 2009) 
rättviseperspektiv capability approach, som presenteras i sin helhet i kapitel 
fem. Capability approach är ett individorienterat och realiseringsfokuserat 
perspektiv, i meningen att det riktar fokus mot de verkliga friheter (capabilities) 
som individer har att uppnå sådana sätt att fungera (funktioner) som de 
värdesätter. Om man ska utvärdera individers livsutsikter så är capabilities, 
enligt Sen, det mest relevanta att jämföra – inte inkomster, levnadsstandard eller 
välfärd, även om dessa aspekter naturligtvis inte saknar betydelse. Kapitlet 
kommer att utforska rättviseperspektivet i förhållande till både skolval och 
utbildning. Kapitlet har tre delar, som behandlar följande analysfrågor: 
 

- Hur kan man förstå friheten att välja skola som en capability, och hur 
förhåller sig en sådan förståelse till de utbildningspolitiska texternas 
behandling av skolvalsfrågan? 

- Hur kommer skolutbildningens instrumentella, inneboende och 
positionella värden till uttryck i utbildningspolitiska texter, och i vilka 
avseenden kan en pluralistisk lärandemiljö bidra till att förverkliga 
dessa värden?  

- Hur skulle det, utifrån capability approach, vara möjligt att väga 
friheten att välja skola mot friheten att utbildas?   

Capabilityn att välja skola 
Den här delen av kapitlet utforskar analysfrågan: Hur kan man förstå friheten 
att välja skola som en capability, och hur förhåller sig en sådan förståelse till de 
utbildningspolitiska texternas behandling av skolvalsfrågan? Inledningsvis 
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utvecklas hur capability som frihetsbegrepp angör till skolvalsfrågan. Därefter 
diskuteras hur människors olika förutsättningar att välja skola kan uppfattas i 
förhållande till detta frihetsbegrepp, med nedslag i utbildningspolitiska texter.  

Vad innebär en verklig frihet att välja skola? 
Att värdera individuell frihet finns det många som gör, men begreppet frihet har 
också många bottnar och innebörder. Det frihetsbegrepp som finns hos Amartya 
Sen och i capability approach lägger en särskild betoning på vad som 
karaktäriserar just individers val, vilket gör perspektivet särskilt relevant att 
pröva skolvalsfrågan utifrån. Enligt Sen har individuell frihet inte bara att göra 
med vissa rättigheter eller med förhållandet mellan stat och medborgare. Frihet, 
som capability, handlar om ”the power to do something” (Sen, 2009, s. 19). Sen 
menar att man istället för att fokusera på vilka resurser som en individ har, bör 
intressera sig för vad individen kan göra med dessa resurser; vilka faktiska 
möjligheter som de öppnar. Det går därför inte att bedöma en individs frihet 
enbart utifrån vad som faktiskt görs eller väljs.  

Utifrån Sens syn på människan som en aktiv och reflekterande varelse så 
utgör vägen till ett val – sorteringen, värderingarna, upplevelsen av att ha flera 
möjliga alternativ – en grundläggande mänsklig aktivitet. För att bedöma en 
individs frihet behöver vi därför, enligt Sen (2009), inte bara beakta valet i sig, 
utan själva processen att välja. Med process menas här inte en modell med ett 
antal fixerade steg. Sen vänder sig snarare emot den typen av tekniska 
kategoriseringar av människors handlande. Att beakta processen att välja 
handlar om att se till vad som i vid bemärkelse omgärdar valet – individens 
livssituation, huruvida de funktioner som är möjliga att uppnå (och uppnås) 
faktiskt värdesätts av individen ifråga, liksom vilka potentiellt tvingande 
faktorer som villkorar processen. Vi uppfattar exempelvis instinktivt en person, 
som ständigt dricker svart kaffe, som friare om denne har haft möjlighet att välja 
det svarta kaffet framför andra kaffedrycker, jämfört med om personen skulle 
välja att dricka svart kaffe under hot om våld. Även om personen, oberoende av 
hot eller ej, skulle vara tillfreds med drycken i sig – låt säga att personens 
favoritdryck de facto är svart kaffe – så skulle graden av frihet skilja. Processen 
fram till den uppnådda och värdesatta funktionen att få sitt kaffesug stillat av 
sin favoritdryck, inbegriper olika frihet. I överförd bemärkelse kan man tänka 
sig att funktionen ”att gå i skola A” är uppfylld i två fall. Om denna syn på frihet 
skulle tillämpas, så skulle processen fram till den uppfyllda funktionen 
uppfattas som kännetecknad av större frihet om eleven eller föräldern själva valt 
skola A utifrån en uppsättning potentiella val, jämfört med om eleven placerats 
på skola A utan att haft möjlighet att välja över huvud taget (eller tvingats att 
välja den).  

För att sammanfatta, och placera skolvalsfrågan i den normativa kärnan av 
capability approach: både en individs capabilities och uppnådda funktioner är 
aspekter av individens quality of life (det vill säga ”the quality […] of the 



  
 
 

180 

persons being”, se Sen, 1992, s. 39). Funktionerna att gå i en önskad skola, eller 
att placera sitt barn i en önskad skola, representerar värdesatta tillstånd och 
händelser i ett barns eller en förälders liv. Friheten består i det faktum att man 
har en capability – en förmåga och en möjlighet – att uppnå dessa funktioner. 
Skolval som (val)frihet, i meningen frihet att välja, blir en verklig frihet först 
när den görs relevant för individer, genom att faktiskt bidra till att uppfylla 
funktioner som värdesätts. 

Resurskonvertering och skolval 
Mot bakgrund av vad som anfördes i förra avsnittet behöver man ställa frågan: 
hur och på vilket sätt är individer fria att själva välja en skola de värdesätter, 
och hur och på vilka sätt begränsas deras möjligheter i samma avseende? Sen 
återkommer ofta till att den kontext som en individ befinner sig i spelar stor roll 
för frihetens räckvidd, inte minst kopplat till huruvida samhället uppfattas ha ett 
ansvar att etablera gynnsamma förhållanden för individer (se t.ex. Sen, 2002, s. 
17). De villkor som upprättas och upprätthålls av samhället behöver förstås 
utifrån vilka ”social realizations” de möjliggör, “since realizations are not just 
about the ultimate outcomes, but also about how these outcomes come about” 
(Sen, 2012, s. 102). Det vill säga, hur främjas eller hämmas individers 
handlingsutrymme av samhällets organisering? Utvärderingen av institutioner 
som skolan, måste därför, enligt Sen, inbegripa ”the world that actually 
emerges, not just the institutions or rules we happen to have” (Sen, 2012, s. 
105).   

I de utbildningspolitiska texterna lyfts återkommande fram att skolval inte 
enbart ska vara en formell rättighet, utan att det är viktigt att det finns 
möjligheter att välja (se t.ex. Prop. 1991/92:95, s. 8; Prop. 1992/93:230, s. 26f; 
SOU 2017:35, s. 297-300; SOU 2020:28, s. 357f). En capability att välja mellan 
en mångfald av skolinriktningar med god utbildning, anpassade efter såväl egna 
önskemål som nödvändiga kunskaper för att fungera som medborgare, skulle 
kunna ha potential att främja individers quality of life. Utifrån capability 
approach behöver denna potential utvärderas med ett socialt informationsfokus 
på capabilities, då det som fördelas till människor, i termer av resurser, inte 
alltid ger det utfall som själva fördelningen eller principerna bakom 
fördelningen ger sken av.  

I den Rawls-baserade analysen i kapitel sex diskuterades hur det är möjligt 
att identifiera relevanta sociala positioner utifrån individers tillgång till vissa 
resurser i form av primära nyttigheter. Sen menar att det är en lovvärd ambition 
att försöka åstadkomma en rättvis fördelning av resurser. Han framhåller dock 
vikten av att intressera sig för friheten i sig, snarare än att ”counting the means 
towards achieving it” (2009, s. 234). Människor har nämligen olika 
förutsättningar att konvertera resurser (som rätten att välja skola) till sådana 
”beings” och ”doings” som de värdesätter (Robeyns, 2005, 2017; Sen, 1992, s. 
19-21, 26-30). I det följande diskuteras denna utgångspunkt utifrån begreppet 
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konverteringsfaktorer, i förhållande till några av de förslag som förs fram i de 
utbildningspolitiska texterna för att underlätta processen att välja skola. 
Konverteringsfaktorer kan vara av personlig, miljörelaterad eller social 
karaktär. En del av de förslag och resurser som tas upp har berörts tidigare, men 
här är alltså poängen att just understryka att de inte är fixerade eller objektiva, 
utan nyttjas av individer med mycket olika förutsättningar.  

Personliga konverteringsfaktorer 
Till de personliga konverteringsfaktorerna hör sådant som personers fysiska 
förutsättningar, intelligens, kön samt läs- (och språk-)förståelse. Denna grupp 
konverteringsfaktorer är således i någon mening knutna till personliga 
egenskaper och tillstånd, mer än till yttre påverkan (Robeyns, 2005, 2017). 

En faktor som kan medföra svårigheter att konvertera olika typer av resurser 
till värdesatta funktioner, är om man har en funktionsnedsättning. I 
presentationen av Sens rättviseperspektiv i kapitel fem exemplifierades detta 
med att en fysisk funktionsnedsättning utgör ett hinder för att konvertera 
resursen cykel till funktionen mobilitet (jfr Robeyns, 2017, s. 46). I förhållande 
till skolval kan en funktionsnedsättning – men då främst en intellektuell – 
hämma möjligheten att välja skola, genom ett förvägrat tillträde till 
skolvalsmarknaden. Om ett skolpliktigt barn i Sverige har en hjärnskada eller 
en intellektuell funktionsnedsättning som gör det svårt att gå i grundskolan finns 
skolformen särskola. Hur skolgången i särskolan är organiserad kan se olika ut 
men ur ett skolvalsperspektiv medför skolformen, som konstateras i den andra 
valfrihetspropositionen, att ”rätten att välja särskola endast kommer ett 
begränsat antal elever tillgodo” (Prop. 1992/93:230, s. 64). Detta beror på att 
det helt enkelt finns betydligt färre särskolor än grundskolor, till följd av de 
behov av stödinsatser som föreligger. Enligt Skollagspropositionen från 2010 
ska föräldrars önskemål om skola tillgodoses så långt som möjligt, dock med 
möjlighet för kommunen att neka om placeringen ”skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen”, eller om den 
inkräktar på någon annan elevs rätt till placering nära hemmet (Prop. 
2009/10:165, s. 392; se även Prop. 1992/92:230, s. 62). Utifrån capability 
approach utgör funktionsnedsättningar, eller funktionsvariationer, bara ett av 
flera exempel på att människor har skilda behov och förutsättningar (Sen, 1980, 
s. 215f). Dessa förutsättningar definierar inte en individ, men påverkar vilka 
funktioner som görs tillgängliga för individen. I mötet med rådande 
skolvalssystem medför en funktionsnedsättning följaktligen en hämmad 
capability i fråga om verklig frihet att välja skola. Detta exempel synliggör 
också den problematik som Sen menar präglar rättvisefilosofin, när det kommer 
till vad han kallar för ”hard cases” (1980, s. 215). Att beakta mänsklig mångfald 
behöver inte vara svårt i sig, men blir det om målet är att konstruera universella 
principer för hur socialt och politiskt liv ska organiseras. Man behöver då 
antingen att förutsätta att människor fungerar ungefär likadant och vill samma 
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saker (vilket inte stämmer), eller exkludera de mänskliga ”cases” som inte 
passar de premisser som de konstruerade principerna bygger på (vilket bryter 
mot rättviseprincipernas universella anspråk).  

En annan aspekt av de personliga konverteringsfaktorerna är läs- och 
språkförståelse. Denna kan relateras till en punkt som även berörts tidigare i 
avhandlingen, nämligen tillgången till olika typer av information om de skolor 
som kan väljas (se t.ex. Prop. 1991/92, s. 10). Informationstillgång har kommit 
att betonas mer genom förslagen om aktivt och gemensamt skolval. 
Informationen används visserligen på personlig nivå, men uppfattningen i de 
utbildningspolitiska texter som framför dessa förslag är att informationen – för 
att skolval ska fungera på systemnivå – behöver justeras för att alla ska kunna 
ta del av den (SOU 2017:35, s. 295; SOU 2020:28, s. 249ff). Information ska 
här ses som en resurs som kan konverteras till en funktion som värdesätts. Även 
om informationen vore jämlikt fördelad, så är emellertid inte förutsättningarna 
att tolka, koda och nyttja den det. Som belystes i kapitel sex så framställer de 
utbildningspolitiska texterna elever och familjer med migrationsbakgrund som 
missgynnade i relation till skolval, bland annat på grund av att de i vissa fall 
saknar kännedom om det svenska skolvalssystemet, för att de inte förstår den 
information som finns tillgänglig. I det avseendet kan språk som kommunikativ 
förutsättning utgöra en hämmande personlig konverteringsfaktor (jfr OECD, 
2015, s. 101f). 

Miljörelaterade konverteringsfaktorer 
Miljörelaterade [environmental] konverteringsfaktorer har att göra med en 
persons förutsättningar kopplat till geografi, klimat och miljö (Nussbaum, 2013; 
Robeyns, 2005, 2017). Denna grupp av faktorer påminner om att capability 
approach utvecklats som ett brett ramverk för att utvärdera mänsklig frihet och 
utveckling, bland annat mot bakgrund av Sens studier av svältkatastrofer. 
Robeyns (2017, s. 46) beskriver hur de miljörelaterade faktorerna ”emerge from 
the physical or built environment in which a person lives”, och menar att de 
förutom klimat, risk för naturkatastrofer och tillgång till vatten, även kan 
innefatta tillgång till god infrastruktur och liknande. Den geografiska aspekten 
är tillämpningsbar på skolvalsfrågan inte minst utifrån hur boende villkorar den 
faktiska friheten att välja skola, vilken också lyfts fram i den första 
valfrihetspropositionen:  
 

De reella möjligheterna för föräldrar och elever att välja skola 
har givetvis sina begränsningar. I glesbygd finns det ofta inga 
alternativ inom rimliga avstånd. Möjligheterna att ta emot alla 
som söker en attraktiv skola kan vara begränsade (Prop. 
1991/92:95, s. 27). 
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Skolkommissionen skriver, på samma tema, att ”det [är] rimligt att anta att 
många föräldrar önskar att deras barn går i en skola nära hemmet, eftersom en 
skola långt från hemmet kan innebära både tidskrävande resor och ett svagare 
lokalt socialt kontaktnät” (SOU 2017:35, s. 292). Detta antagande är rimligen 
en delförklaring till att skolsegregation förstärks av boendesegregation 
(Böhlmark et al, 2015). Skolkommissionen (SOU 2017:35, s. 293) konstaterar 
även att fristående skolors etableringsfrihet kan försämra förutsättningarna att 
välja skola för de som bor på landsbygden, då fristående skolor i praktiken kan 
påverka sitt elevunderlag genom att söka sig till orter där det elevunderlag de 
riktar sig emot finns representerade (vilket då främst är i större städer).  

I nära anslutning till hur elevers boende rent geografiskt påverkar tillgången 
till utbildning, ligger frågan om skolskjuts. I skollagspropositionen framhålls att 
lika tillgång till utbildning ska gälla ”oavsett geografisk hemvist, sociala och 
ekonomiska förhållanden, kön och övriga diskrimineringsgrunder” (Prop. 
2009/10:165, s. 229). Skolskjuts ska enligt propositionen utformas som en 
rättighet för eleven – dock inte för de ”elever som väljer att gå i en fristående 
skola, en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem 
eller en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl” (a.a., s. 380). 
Kommunen anses dock vara skyldig att erbjuda skolskjuts även i dessa fall, om 
det kan ske ”utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen” 
(a.a., s. 381). Det är onekligen rimligt att sätta tillgång till utbildning i första 
rummet. Samtidigt är det, ur ett strikt skolvalsperspektiv, rimligt att anta att de 
elever som redan är gynnade ur geografiskt hänseende, genom relativ närhet till 
flera potentiella skolval, också gynnas av bestämmelserna om skolskjuts. En 
inte särskilt långtgående slutsats är att de organisatoriska och ekonomiska 
svårigheterna med att erbjuda skolskjuts är större i glesbygdskommuner, där det 
redan finns färre skolor att välja mellan, jämfört med i storstadsområdet där det 
i regel finns mer utbyggda system för skolbussar. 

Dessa exempel på miljörelaterade konverteringsfaktorer visar sammantaget 
att trots att rätten att välja skola är densamma för alla, och trots att regelverket 
inte gör skillnad på skolor och skolor eller på elever och elever, så är den ”world 
that actually emerges” inte densamma för elever och familjer med skilda 
geografiska villkor (jfr Sen, 2012, s 105).   

Sociala konverteringsfaktorer 
De sociala konverteringsfaktorerna är en mångfacetterad grupp som inbegriper 
förtryckande strukturer, sociala normer, maktrelationer och policy (Robeyns, 
2017). Flera exempel på skolvalspolicy har berörts i avhandlingen. Kapitel fyra 
visar exempelvis på en övergripande betoningsförskjutning från ett 
kollektivistiskt synsätt på utbildning, mot ett mer individualistiskt, vilket bland 
annat berett plats för större inslag av valfrihet i skolan. En mer generell och 
relativt beständig policyprincip, som syftar till att kompensera för strukturella 
socioekonomiska skillnader, är den avgiftsfria utbildningen:  
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Principen om en avgiftsfri utbildning i grundskolan och 
motsvarande skolformer inom det obligatoriska skolväsendet är 
en av hörnstenarna inom den svenska utbildningspolitiken. Rätten 
till en likvärdig utbildning av hög kvalitet får aldrig vara 
beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar 
(Prop. 2009/10:165, s. 373). 

 
Genom att fristående skolor finansieras av offentliga medel kan utbildnings- 
och skolvalspolicy, som social konverteringsfaktor, sägas ha underbyggt 
individers capability att konvertera rätten att välja skola till en värdesatt 
funktion. Man skulle kunna uttrycka det som att individer ges resurser att välja, 
även om det sker genom att göra utbildningen avgiftsfri.  

En ur capabilitysynpunkt mer intressant, och närmast paradoxal, policyidé är 
förslaget om ett aktivt skolval. Den ska här relateras till Sens (2009) syn på 
processen att välja något. Sen menar att en förståelse för någons frihet att välja, 
måste bygga på en insikt om vad som karaktäriserat processen bakom personens 
val. Sen (2009, s. 215-217) skiljer därför mellan att bedöma ”culmination 
outcome” respektive ”comprehensive outcome”. Att se till det kulminerade 
utfallet i en situation, innebär att bara uppmärksamma vad som hänt och de val 
som gjorts. Sen förespråkar dock att se till vad han beskriver som 
”comprehensive outcome”. Det innebär att i ens analys av någons frihet även 
inkludera ”actions undertaken, agencies involved, processes used, etc., along 
with the simple outcomes seen in a way that is detached from processes, 
agencies and relations” (Sen, 2009, s. 215). Man behöver alltså, i förhållande 
till skolvalsfrågan, inte bara fästa vikt vid vad som uppnås i termer av faktiska 
skolval, utan också ”the way the person reaches the culmination outcome (for 
example, whether through his own choice or through the dictates of others)” 
(Sen, 2009, s. 230).  

Genom ett införande av ett aktivt skolval, skulle onekligen processen fram 
till ett ”culmination outcome” bli mer styrd. Enligt Skolkommissionen är syftet 
med förslaget att motverka skolsegregation (i kombination med flera andra 
förslag om t.ex. bättre information samt krav på huvudmän att verka för större 
allsidighet) (SOU 2017:37, s. 294). I praktiken innebär förslaget att alla familjer 
måste lämna en ansökan om skolplats. Likvärdighetsutredningen, som lämnar 
liknande förslag, understryker dock att ett uteblivet val inte får innebära att barn 
blir placerade i en skola långt bort, för att deras föräldrar låtit bli att engagera 
sig. Detta då det anses ”svårförenligt med principen om en likvärdig skola” 
(SOU 2020:28, s. 271). Istället föreslås en ordning där elever ges en 
rangordning baserat på närhet alternativt restid (dock endast i förhållande till 
kommunala skolor). Men – väljer man inte aktivt, så kan man heller inte 
garanteras att delta i konkurrensen om potentiellt tillgängliga skolor. 
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Sen (2009) menar att vägen till en uppnådd funktion – att exempelvis gå i 
skola A – kan se mycket olika ut. Att säga att förslagen om ett aktivt skolval i 
realiteten skulle diktera personers val på det sätt som Sen åsyftar är möjligen att 
dra en för långtgående slutsats. Sens resonemang handlar mer om hot och 
förbud (jfr exemplet med den kaffedrickande personen tidigare i kapitlet). Men 
även om inte förslagen dikterar det exakta utfallet så dikterar de onekligen 
villkoren för själva processen, då man – om man inte väljer – ges sämre 
förutsättningar att gå i den skola man vill. Det finns en tveksam ironi i att en 
reform som introducerades för att öka friheten för individer att välja något de 
värdesätter, nu föreslås ett ramverk som i praktiken tvingar individer att välja. 
Sedd som konverteringsfaktor är policyn här mer inriktad på att främja 
pluralistiska elevsammansättningar, än att värna en fri process att välja skola.  

Det ska poängteras att Sen aldrig värderar personers önskningar. Vad en 
person har anledning att värdesätta ser Sen inte som någon annans uppgift att 
bedöma. Att komma fram till vad man värdesätter är också en form av process, 
som inte minst inbegriper den sociala omgivningen (här delar Sen en viktig 
utgångspunkt med Dewey). Flera av de förslag som förs fram i de 
utbildningspolitiska texterna baseras på antagandet att om familjer bara gavs 
lika förutsättningar så skulle de i större utsträckning välja mer och bättre. Det 
är dock noterbart att det i texterna talas relativt lite om hur rådande normer, 
strukturer och maktrelationer – som räknas till de sociala 
konverteringsfaktorerna (Robeyns, 2017) – influerar vad människor 
värdesätter; det vill säga vad Martha Nussbaum talar om som ”adapted 
preferences” (Walker & Unterhalter, 2007b, s. 6; se även Nussbaum, 2000). 
Med detta menas att vi tenderar att anpassa våra mål efter vår situation och 
omgivning, även om det inte nödvändigtvis ligger i vårt intresse. I 
Likvärdighetsutredningen refereras dock till ett antal forskningspublikationer 
som nyanserar denna aspekt av skolval (SOU 2020:28, s. 198f). Bland annat 
lyfts fram att socioekonomiskt svaga familjer ”har starkare preferenser för 
närhet till skolan”. Detta medan socioekonomiskt starka familjer ”är mer 
benägna att välja skolor med goda studieresultat”, ”är särskilt benägna att välja 
bort skolor med en stor andel fattiga elever” samt ”att välja en skola som ligger 
långt bort från hemmet”. Med stöd i en amerikansk studie poängterar 
utredningen även att familjer mer generellt ”har en preferens för elever med 
samma etniska bakgrund som de egna barnen” (SOU 2020:28, s. 198f). Dessa 
mekanismer har synliggjorts även i svensk skolvalsforskning (se t.ex. Bunar & 
Ambrose, 2018; Kallstenius, 2010). Sociala normer som konverteringsfaktor 
kan sägas avgränsa vilka funktioner som anses socialt accepterade att eftersträva 
och värdesätta. Även om man gav alla samma praktiska möjlighet att välja 
skola, försvårar faktorer som dessa målet att bryta skolsegregation, orsakad av 
skolval, med mer skolval.  
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Ett realiseringsfokuserat rättviseperspektiv 
Den här delen av kapitlet har prövat att förstå friheten att välja skola som en 
capability. Den viktigaste poängen att ta med sig från capability approach är 
dess inriktning på ”social realizations”, det vill säga på vad en individ faktiskt 
kan realisera i termer av värdesatta funktioner. I och med det förskjuts fokus till 
viss del från policy till person; från principiella och ideologiska anföranden i 
utbildningspolitisk debatt till individers livsvillkor.  

För att återknyta till formuleringarna i den första valfrihetspropositionen. I 
den uttrycks, som tidigare citerats, att ”[r]ätten att välja skola och att välja sina 
barns utbildning är viktig i ett fritt samhälle” (Prop. 1991/92:95, s. 8). I den 
andra valfrihetspropositionen klargörs även att rättens betydelse är större ”än 
vad som kan mätas i antalet familjer som gör aktiva skolval” eftersom ”[b]lotta 
existensen av en rätt att välja innebär att elever och föräldrar får större 
inflytande” (Prop. 1992/93:230, s. 27). Dessa utgångspunkter är, utifrån 
capability approach, väl grunda. Att det finns en rätt att göra något (här: att välja 
skola) kan vara principiellt viktigt, eftersom förtryck och förbud inskränker 
människors ”power to do something” (Sen, 2009, s. 19). Men att rättens existens 
i sig, oberoende av vilka eller hur många som utnyttjar den, skulle ge ett större 
inflytande måste dock nyanseras. Möjligen skulle man, ur konkurrenssynpunkt, 
kunna hävda att en formell rätt att välja skola adderar en ökad press på 
skolhuvudmän att erbjuda bra utbildning, och att man som potentiell 
skolväljare, även om man inte väljer, därmed utövar ett passivt inflytande. Men 
det frihetsbegrepp som utmärker capability approach grundas i en förståelse av 
människan som aktiv, som agent i utformningen av sitt eget liv. Blotta 
existensen av en rätt att välja innebär därför inte per definition ett ökat värde för 
individen. För att så ska bli fallet måste rätten medföra en reell möjlighet att 
nyttjas, för att uppnå funktioner som individen värdesätter.  

Uppfattningen att skolvalsrättens värde inte kan bedömas baserat på det antal 
som nyttjar den, är alltså enligt capability approach korrekt, men inte av samma 
skäl som anges i valfrihetspropositionerna. Låt säga att alla som ges rätten att 
välja skola faktiskt aktivt väljer en skola. Då skulle förmodligen reformen 
betraktas som framgångsrik. På motsvarande sätt skulle reformen ses som en 
grov missräkning om ingen valde skola, trots en existerande rätt. Mot bakgrund 
av vad som diskuterats i denna del, så är det emellertid inte tillräckligt att enbart 
beakta vad som till synes sker. För att utvärdera skolvalets värde för individer 
behövs en mer ”comprehensive” förståelse av deras process att välja (jfr Sen, 
2009, s. 215). Det skulle, utifrån capability approach, vara fullt rimligt att 
betrakta en person som aktivt väljer bort att välja – men vars process 
kännetecknas av verklig frihet – som mer fri än en person som faktiskt väljer, 
om den senares process karaktäriseras av begränsningar, tvång eller helt enkelt 
av en avsaknad av värdesatta alternativ. Det ska dock sägas att även om de 
utbildningspolitiska texterna inte fullt ut delar det individorienterade och 
realiseringsfokuserade rättvisebegrepp som utmärker capability approach, så 
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innebär det inte fördenskull att det fria skolvalet skulle lett till mindre frihet ur 
ett capability-perspektiv. Faktum kvarstår att hade inte rätten att välja skola 
existerat, så hade fortfarande ett praktiskt skolval varit möjligt för familjer med 
ekonomi att bosätta sig nära en önskad skola. Lärdomen från capability 
approach är att själva skolvalsrätten i sig inte gör samhället mer jämlikt; den är 
en policyförändring som öppnar för en del att uppnå värdesatta funktioner som 
inte tidigare var möjliga, medan den för andra förblir artificiell.   

Att förstå capability approach utifrån 
utbildningens olika värden 
I den här delen riktas fokus mot hur skolutbildning kan bidra till barns (nutida 
och framtida) quality of life, av Sen (1992, s. 39) definierad som ”the well-ness 
[…] of the persons being”. Detta genom skolutbildningens potential att vidga 
barns möjlighetsrum av erfarenheter och capabilities. Sen är själv inte särskilt 
tydlig i vad han menar att (skol)utbildning ska ha för mål (Terzi, 2007), men det 
finns andra som tillämpat capability approach för pedagogiska syften. I denna 
del kommer det att göras med inspiration av Unterhalter och Brighouse (2007) 
framställning av tre utbildningsvärden: de instrumentella, de inneboende och de 
positionella. Den analysfråga som utforskas är: Hur kommer skolutbildningens 
instrumentella, inneboende och positionella värden till uttryck i 
utbildningspolitiska texter, och i vilka avseenden kan en pluralistisk 
lärandemiljö bidra till att förverkliga dessa värden?  

Analysfrågans relevans för avhandlingen ska nu på nytt förtydligas. 
Utbildning är ingen neutral aktivitet, utan sker utifrån bestämda mål (jfr 
Brighouse & Swift, 2003). Denna uppfattning uttrycks även i 
skollagspropositionen, där utbildning definieras som ”den verksamhet inom 
vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” (Prop. 2009/10:165, s. 214). 
Den övergripande ambitionen med avhandlingen är att visa på hur 
skolvalsfrågan kan relateras till mer grundläggande pedagogiska mål med 
utbildning. Denna ambition understryker ett intresse för syftesfrågor – det vill 
säga varför utbildning över huvud taget ska finnas. Utan att specificera 
pedagogiska mål närmare menar Walker och Unterhalter (2007b) att man 
utifrån capability approach skulle kunna se god utbildning som processer och 
utfall som främjar frihet, handlingskraft och individers quality of life, genom 
ökade möjligheter till reflektiva val och en förmåga att påverka såväl sitt eget 
liv som sin omgivning; det vill säga ens ”power to do something” (Sen, 2009, 
s. 19). Det går tämligen enkelt att dra paralleller mellan denna konception av 
god utbildning, och de mål som övergripande ringade in skolutbildningens 
pedagogiska uppdrag i liberaldemokratiska samhällen i avhandlingens 
inledningskapitel: utveckling av barns autonomi, förberedelse för ett 
meningsfullt deltagande i arbetsliv samt fostrande av demokratiska medborgare 
(jfr Brighouse, 2006). Dessa mål identifierar värdesatta funktioner ur såväl 
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individ- som samhällsperspektiv, och understryker därmed att skolan behöver 
främja barns kapacitet att uppnå dem. Dessa mål är även inbäddade i de 
instrumentella, inneboende och positionella värden som Unterhalter och 
Brighouse (2007) skriver fram, vilket också kommer att visas på i denna 
kapiteldel. Det ska understrykas att det alltså inte är Sen som talar specifikt om 
dessa värden, utan att Unterhalter och Brighouse prövar hur capability approach 
kan förstås utifrån dem, och vice versa.  

Vad gäller skolvalsfrågan så är en av de mest omdebatterade frågorna i 
förhållande till skolval, tillika en av de frågor som mest frekvent berörs i de 
utbildningspolitiska texter som analyseras i avhandlingen, dess koppling till 
skolsegregation. Annorlunda uttryckt så tenderar skolval att hämma 
pluralistiska lärandemiljöer. Denna form av lärandemiljö kan definieras som en 
miljö där ”different ’voices’ are accepted as equal participants in deliberations 
from differens perspectives”, och ska inte bara ses ett pedagogiskt mål, utan 
närmast som en bärande premiss för att förverkliga de utbildningsvärden som 
Unterhalter och Brighouse behandlar (Wahlström, 2014, s. 737). En pluralistisk 
lärandemiljö inbegriper alltså inte bara en mångfald av undervisningsstoff och 
metoder, utan även deltagarna utgör de ”voices” som åsyftas.  I kapitlets sista 
del kommer förhållandet mellan skolval och pluralistiska lärandemiljöer att 
diskuteras mer. Denna del kommer, med några utvikningar, att visa på hur 
Unterhalter och Brighouse (2007) tre värden kommer till uttryck i målen för 
dagens grundskola (med utgångspunkt bland annat i kursplaner i 
samhällskunskap och musik)36, men också reflektera kring hur dessa värden kan 
tänkas främjas eller hämmas av pluralistiska respektive homogena elevgrupper.  

Skolutbildningens instrumentella värden 
I den kanske mest välkända passagen i svensk utbildningspolicy – skollagens 
portalparagraf – framhålls att:  

 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på (Skollagen, 1 kap. 
4§; se även Lgr 11, s. 1; Prop. 2009/10:165, s. 219).  

 
 

36 Kursplanen i samhällskunskap har valts mot bakgrund av att Sen återkommande framhäver vikten av 
demokratiska processer, och för att kursplanen i samhällskunskap på ett särskilt sätt behandlar 
demokrati mer än andra ämnen (även om det är hela skolans uppdrag att fostra demokratiska 
medborgare). Kursplanen i musik har valts på grund av de inneboende värdenas nära koppling till 
bland annat estetiska uttryck. Kursplanerna antas kunna utgöra en bättre grund för reflektion om de mål 
och läroplanshändelser som kan antas ta form i faktiska klassrum, jämfört med de mer övergripande 
utbildningspolitiska texterna om skolval.  
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Skolan ska emellertid inte arbeta med vilka kunskaper och värden som helst. 
Som Skolkommissionen uttrycker det, är målet för skolan att ”rusta barn och 
unga med de kunskaper och färdigheter de behöver inför dagens och framtidens 
samhälle” (SOU 2017:35, s. 93). Utbildningens instrumentella värden handlar 
om just utvecklande och fostrande av färdigheter och dispositioner som 
möjliggör för barn att fungera som medborgare. Unterhalter och Brighouse 
(2007) menar att utbildningens instrumentella värden ofta uppfattas som kärnan 
i skolutbildning, vilket kan sägas bekräftas av dessa inledande citat. Det är 
därför föga förvånande att de analyserade texterna till stor del framställer målen 
med skolutbildning i instrumentella ordalag. Det finns en övergripande 
inriktning mot att se utbildning som medel för att uppnå något visst: ett specifikt 
kunnande, en benägenhet, samhällelig sammanhållning och så vidare. Dessa 
mål utgör dock en tämligen avgörande kvalitet av en individs sammanvägda 
capabilities; av individens möjlighetsrum. Som Unterhalter och Brighouse 
(2007, s. 79) konstaterar är det svårt att ”achieve vital aspects of agency and 
well-being, that is, live a life one has reason to value”, utan att haft chans att 
tillägna sig en viss nivå av kunskaper och färdigheter. Att en central del av 
målen med utbildning handlar om färdigheter, är därför en i högsta grad rimlig 
prioritering ur ett capability-perspektiv.   

Den nuvarande läroplanen, Lgr11, lägger till synes större vikt vid 
måluppfyllelse än sin föregångare, Lpo94, genom en resultatbaserad 
konstruktion med syfte att stärka kopplingen mellan mål och specifika utfall av 
undervisning (Wahlström & Sundberg, 2015). Detta kommer bland annat till 
uttryck genom en tydlig kedja från ett ämnes syftesbeskrivning, via 
formuleringar för centralt innehåll, till kunskapskrav. Här illustreras detta i 
kursplanen i musik, som går från en öppnare beskrivning av ämnets syfte… 
 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska 
sammanhang, både genom att själva musicera och genom att 
lyssna till musik (Kursplan i musik, Lgr 11, s. 157) 

 
... via ett mer definierat centralt innehåll som anger vad som ska undervisas, 
här från årskurserna 7-9...  
 

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, 
ljudkompositioner och låtar […] 

• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika 
ton- och taktarter (Kursplan i musik, Lgr 11, s. 159).  

 
... till mer specificerade kunskapskrav för ämnet, här ifrån kunskapskrav för 
betyget E i slutet av årskurs 9:  
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Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet 
rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och 
slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett 
ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt (Kursplan i 
musik, Lgr 11, s. 161).  

 
Kunskapskraven redovisar här mål, eller – med en begreppsapparat inspirerad 
av capability approach – funktioner som varje elev förväntas uppnå efter 
avslutad skolgång.  

Utbildningens instrumentella värden (Unterhalter & Brighouse, 2007) 
omfattar emellertid inte enbart enklarare, isolerbara, funktioner som att nynna 
en melodi någorlunda säkert, utan också mer komplexa och relationella. Till de 
senare hör till exempel benägenheter och kunskaper kopplade till att fungera 
som samhällsmedborgare, vilka också lyfts fram i den ovan citerade 
portalparagrafen. Dessa mål kommer tydligare fram i samhällskunskapsämnet, 
då ämnet, enligt dess centrala innehåll för årskurserna 7-9, exempelvis ska 
behandla ”[s]venska välfärdsstrukturer och hur de fungerar” så som sjukvård, 
pensioner och arbetslöshetsförsäkring (Kursplan i samhällskunskap, Lgr 11, s. 
228). Ämnet syftar även till att elever ska utveckla förmågan att ”söka 
information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera 
deras relevans och trovärdighet” (Kursplan i samhällskunskap, Lgr 11, s. 225). 
Att värdera en källas relevans och trovärdighet kräver både en förståelse för hur 
olika intressen formas av normer (jfr diskussionen om konverteringsfaktorer i 
förra delen), och en förmåga att sortera och bedöma värdet av en utsaga i 
förhållande till något. Strävan efter att utveckla denna typ av mångfacetterad 
samhällsförståelse går igen i formuleringar som att ”eleverna [ska] ges 
möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer” 
(Kursplan i samhällskunskap, Lgr 11, s. 224, min kursivering). Ämnets kursplan 
har överhuvudtaget en tämligen akademisk ton, vilket i kunskapskraven 
manifesteras i att eleverna ska undersöka, beskriva, redogöra, föra resonemang 
och använda argument.  

Att fungera i ett samhälle innebär dock inte bara att tillgodogöra sig en 
medborgarbildning om vilka lagar som finns eller hur de viktigaste 
institutionerna är ordnade. Givet Unterhalter och Brighouse (2007) syn på 
utbildningens instrumentella värden kan man även tala om medborgarfostran. 
Denna idé kommer till uttryck i samhällskunskapsämnet. Dess kursplan gör 
klart att ämnet syftar till att elever ska utveckla en förståelse för ”vad det innebär 
att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt 
samhälle” (Kursplan i samhällskunskap, Lgr 11, s. 224, min kursivering). I 
målet att utveckla en förståelse för vad ett ”aktivt” medborgarskap innebär, 
ligger också underförstått att man ska kunna använda sig av denna förståelse. 
Unterhalter och Brighouse (2007, s. 79) uttrycker denna målsättning som att 
utbildning ska ”secure [...] political and social participation in certain forms”.  
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Det finns dock, för att återknyta till portalparagrafen, en skillnad mellan att 
”förmedla” och att ”förankra” demokratiska värderingar (jfr Prop 2009/10: 165, 
s. 219). Det finns naturligtvis en förmedlingsaspekt i att fostras till en 
demokratisk medborgare, då det förutsätter att man fått kunskap om och har en 
förståelse för demokratiska värderingar. Att grundskolan ska förankra dem 
skulle dock kunna ses som ett mer vidsträckt mål; att utveckla en specifikt 
demokratisk ”mental state” hos barn (Nussbaum, 2000). Detta kan inte 
reduceras till att enbart ha kunskap om eller förstå något, utan implicerar också 
ett faktiskt görande. Skolans medborgarfostrande uppdrag visar att capabilities 
inte kan utvärderas utan någon som helst koppling till faktiska funktioner. När 
Walker och Unterhalter (2007b) diskuterar förhållandet mellan capabilities och 
funktioner i skolutbildning, så refererar de till Nussbaum som talar om att vissa 
capabilities behöver utvecklas genom att erövra funktionen som ger capabilityn 
”näring” (jfr Nussbaum, 2000). För att uttrycka det enklare: om vi exempelvis 
vill utveckla barns capability till lek och fantasi, kan det vara nödvändigt att 
kräva av dem att faktiskt leka; att berätta historier, delta i olika typer av lek, spel 
och konstnärliga aktiviteter och så vidare. Capabilityn att använda sin fantasi, 
utvecklas alltså delvis genom att faktiskt använda den (Nussbaum, 2000; 
Walker & Unterhalter, 2007b, s. 14f). Barn behöver således öva på att fungera 
(på ett specifikt sätt) för att kunna fungera. I överförd bemärkelse behöver 
skolan, för att främja en capability till politiskt deltagande, inte enbart formellt 
och på ett rent analytiskt plan studera demokratiska processer, utan också låta 
barn öva på demokrati för att kunna fungera i den. Dessa anmärkningar knyter 
an till Brighouse (2006, s. 67) idé om att barn behöver öva sig i kritisk reflektion 
och överläggning för att både kunna utveckla autonomi och en disposition att 
”engage in political participation in a spirit of respect and a willingness to 
engage in public reasoning”. För att tala med Sen så existerar demokrati genom 
att den praktiseras, på samma sätt som frihet skapas genom att den görs.  

I förhållande till hur detta görande ska ske framhålls det i 
skollagspropositionen att de som verkar inom skolutbildning ska ”stimulera 
barnen och eleverna att förvekliga [de demokratiska] värderingarna”, bland 
annat genom att de får ”komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling” 
(Prop. 2009/10:165, s. 223). Det kan förvisso finnas en mängd olika sätt att låta 
dessa värderingar komma till uttryck, och att öva på demokrati. I förhållande 
till de demokratiska målen med skolutbildning så framstår dock en pluralistisk 
lärandemiljö som en mycket stor tillgång. Även om samhällskunskapsämnet ska 
ge elever förutsättningar att se samhällsfrågor ur flera perspektiv, och även om 
man kan iscensätta diskussioner där elever får träna på att representera olika 
uppfattningar, så ersätter inte dessa övningar den faktiska interaktionen och det 
faktiska mötet med de ”voices” som förkroppsligar andra erfarenheter, 
uppfattningar och levnadssätt än de egna (jfr Wahlström, 2014). Den 
pluralistiska miljön skapar förutsättningar att, som skollagspropositionen 
formulerar det, ”i praktisk och vardaglig handling” förverkliga demokratiska 
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värderingar (Prop. 2009/10:165, s. 223). I Likvärdighetsutredningen lyfts 
liknande slutsatser fram. I samband med att skolsegregation diskuteras gör man 
gällande att exponering för andra sociala och etniska grupper kan främja 
tolerans och bygga en tillit som har ett stort ”samhälleligt, ekonomiskt och 
demokratiskt värde” (SOU 2020:28, s. 192). Om skolval befäster eller till och 
med eskalerar skolsegregation, så har det följaktligen en hämmande effekt på 
denna demokratiska potential.  

Skolutbildningens inneboende värden 
Utbildning kan också, enligt Unterhalter och Brighouse (2007), bidra till 
personers möjligheter att utveckla och uppnå sådant som inte är förbundet med 
specifika sociala eller ekonomiska vinster, utan som genom sitt egenvärde 
bidrar till en persons quality of life. Detta kallar Unterhalter och Brighouse för 
utbildningens inneboende värden. De återspeglas exempelvis i Brighouse 
(2006) idé om att utbildning i vid mening ska främja barns förmåga att leva ett 
rikt [flourishing] liv, och hur han bland annat knyter an denna idé till ”liberal 
education” (jfr Nussbaum, 1997, 2010).  

En aspekt av utbildningens inneboende värden skulle kunna beskrivas som 
personlighetsutvecklande. Utbildning kan, menar Unterhalter och Brighouse 
(2007, s. 80), skänka en person ”a more rewarding and complex mental life” än 
vad denne skulle haft utan utbildning, oberoende av hur väl personen lyckas i 
livet i övrigt. Det ligger nära till hands att relatera detta perspektiv till estetik 
och humaniora. I kursplanen i musik står att läsa att ämnet syftar till att elever 
ska kunna ”tillägna sig musik som uttrycksform” och ”utveckla förmågan att 
uppleva och reflektera över musik” (Kursplan i musik, Lgr11, s. 157). Att tala 
om musik på detta sätt, som uttryck och upplevelse, kan ses som ett försök att i 
ord fånga den kraft som musik, i olika former och för olika människor, har visat 
sig ha. Den subjektiva upplevelsen av musik, av skönhet, spänning eller frid, 
ger inte relativa fördelar, utan kan, för den enskilde, ha ett värde i sig. Dessa 
upplevelser – med Deweys (1971/1980) terminologi erfarenheter – utgör en del 
av den aktiva människans formande av en identitet, individuellt och i samspel 
med andra, och får genom det betydelse för vad som värdesätts (jfr Sen, 2009). 
Även om dessa erfarenheters innehåll kan vara svåra att precisera, och ännu mer 
problematiska att mäta, så framstår capabilityn att tillägna sig, uppleva och 
reflektera kring dessa erfarenheter som viktig att prioritera i skolutbildning. 

De inneboende värdena ska inte ses som helt åtskilda från instrumentella eller 
positionella (Unterhalter & Brighouse, 2007). De inneboende värdenas nära 
koppling till estetiska och kreativa uttrycksformer tangerar de instrumentella 
värdena, såtillvida att vad som värderas för sin egen skull också kan ha en mer 
instrumentell funktion (ett tydligt exempel är olika estetiska yrken). I 
skollagspropositionen argumenteras för att kunskapsbegreppets innebörd bör 
breddas till att omfatta barns ”allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Prop. 
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2009/10:165, s. 222). Det preciseras även i de efterföljande meningarna att detta 
kan ”handla om utvecklande av den kreativa förmågan, lusten att skapa, 
förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling”. Noterbart är hur dessa 
aspekter kopplas samman med ett entreprenöriellt perspektiv:  
 

Dessa förmågor och färdigheter är centrala för att utveckla ett 
entreprenöriellt förhållningssätt. Det övergripande målet för 
utbildningen stödjer strävan att entreprenörskap ska löpa som en 
röd tråd genom hela utbildningssystemet (Prop. 2009/10:165, s. 
222). 

 
Diehl (2017), som studerat hur entreprenöriellt lärande reflekteras i pedagogisk 
praktik, menar att begreppet angör till en spänning mellan å ena sidan en 
utveckling av kreativitet, nyfikenhet och experimentlusta, å andra sidan en 
hemvist i ett ekonomiskt konkurrensbaserat perspektiv. Här finns inte utrymme 
att närmare analysera hur begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande påverkat skolans mål och utformning. Men övergripande kan alltså 
begreppen sägas binda samman människors erfarenheter och förmågor med 
konkurrenskraft. Nyfikenhet och möjligheter att omsätta kulturella upplevelser 
i praktisk handling kan onekligen spela en viktig roll för innovation och 
samhällsekonomisk utveckling. En viktig poäng är dock att utbildningens 
inneboende värden inte får reduceras enbart till deras potentiellt instrumentella 
funktion. De behöver även, mot bakgrund av hur de bidrar till ett mer 
meningsfullt liv, till en individs quality of life (Unterhalter & Brighouse, 2007), 
ges ett existensberättigande i sin egen rätt. Det är skillnad mellan att erkänna att 
erfarenheter kan ha ett värde i sig, vid sidan av de mer nyttoorienterade mål de 
förväntas bidra till, och att värna dessa erfarenheter i skolutbildning just för att 
de anses kunna ha ett egenvärde. En capability att uppleva och uttrycka musik 
har exempelvis inte, utifrån capability approach, endast ett instrumentellt värde 
kopplat till företagsamhet (eller för den delen positionellt som merit för att söka 
en musikhögskola), utan kan bidra till individers välbefinnande oberoende av 
om de används för specifika mål.  

Denna reflektion om entreprenörskap och kreativa erfarenheters betydelse 
för utbildningens inneboende värden kan ses i ljuset av hur utbildning alltmer 
kommit att ses som en viktig global konkurrensvara. I Skolkommissionens 
slutbetänkande konstateras exempelvis att ”[n]är andra länder tar över 
massproduktionen blir Sveriges roll i världsekonomin att producera varor och 
tjänster med mer unika kunskapsrelaterade kvaliteter” (SOU 2017:35, s. 95). 
Med denna utgångspunkt understryker Skolkommissionen vikten av utbildning: 
 

Att utbilda dagens unga för en kunskapsbaserad arbetsmarknad 
ses därför som avgörande för hur de nordiska länderna ska kunna 
bibehålla sitt välstånd och sin levnadsnivå (SOU 2017:35, s. 95), 
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Delvis som ett resultat av att utbildning ses som en global konkurrensvara har 
internationella kunskapsjämförelser som PISA och TIMSS fått ett allt större 
genomslag i debatten om utbildning, vilket bland annat medfört ett ökat fokus 
på mätbara kunskaper (jfr SOU 2017:35, s. 90-92; se även t.ex. Grek, 2009). Ett 
capability-baserat och holistiskt synsätt på en persons quality of life (jfr Sen, 
1992) understryker dock vikten av att inte begränsa den plats och betydelse som 
utbildningens inneboende värden tillerkänns, på grund av att de inte lika 
självklart passar in i ett system som i första hand prioriterar mätbara och 
konkurrenskraftiga kunskaper.  

En pluralistisk lärandemiljö är en förutsättning för att erfarenheter som har 
ett inneboende värde ska komma barn till del (Wahlström, 2014). Hade man 
inte, i skolan, exponerats för andra estetiska uttrycksformer än vad man själv är 
bekant med, eller för andra värden eller sätt att leva än de man själv 
representerar, så hade inte utbildning i samma utsträckning haft potentialen att 
berika i dessa avseenden. Även om de inneboende värdena här främst har 
relaterats till individuella erfarenheter, så inbegriper de även ett kommunikativt 
perspektiv. I kursplanen i samhällskunskap uttrycks att barn, i undervisningen, 
ska ”ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser 
uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar”, 
samt att ”stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om 
samhällsfrågor” (Kursplan i samhällskunskap, Lgr 11, s. 224). En icke-
segregerad skolmiljö, som innebär möten med andras perspektiv, erfarenheter 
och uttryck, kan ur ett capability-perspektiv sägas vidga barns horisont i fråga 
om vad som uppfattas som eftersträvansvärda funktionskombinationer. Att få 
pröva sina egna ståndpunkter i förhållande till denna palett utgör viktiga steg i 
processen att komma fram till vad man själv har anledning att värdesätta [reason 
to value]. Denna autonomi-utvecklande process kan bidra till barns quality of 
life, såtillvida att ens livsval, om de upplevs stå i samklang med vad man 
värdesätter, i högre grad upplevs ha en autenticitet och vara levda inifrån (jfr 
Brighouse, 2006). Sammantaget kan den pluralistiska lärandemiljön därmed 
även motverka problematiken med ”adapted preferences” (jfr Nussbaum, 
2000), det vill säga att man övertar önskningar och livsmål baserat på de normer 
som dominerar en given social kontext.  

Skolutbildningens positionella värden 
Avslutningsvis menar Unterhalter och Brighouse (2007) att utbildning även har 
positionella värden. Med det menas att utbildningens värde för den utbildade, 
är beroende av dennes position i förhållande till andra (samtidigt som utbildning 
i sig naturligtvis kan påverka detta förhållande). Utbildningens positionella 
värden handlar således om kvalifikation, som kan vara både formell och 
informell. Vad gäller den formella kvalifikationen så är betyg det mest 
utmärkande exemplet i skolan. Under grundskolan fungerar betyg som en 
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indikation på huruvida eleven uppfyller de kunskapskrav som gäller för ämnen 
i olika årskurser, så som att eleven kan:  
 

spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss 
tajming (Kursplan i musik, Lgr 11, s. 161).  

 
undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då 
enkla samband med enkla och till viss del underbyggda 
resonemang (Kursplan i samhällskunskap, Lgr 11, s. 232).  

 
Kunskapskrav är följaktligen ett redskap för att mäta uppfyllda funktioner. 
Betygen i årskurs 9 gäller som meritvärde och urvalskriterium vid ansökning 
till gymnasiet, medan kurserna och betygen från gymnasiet senare i sin tur utgör 
urvalsgrunder för vidare universitetsstudier. Vid urvalsprocesser som dessa är 
den formella kvalifikationen positionell, det vill säga knuten till en individs 
framgång jämfört med andras (Unterhalter & Brighouse, 2007). Det spelar, 
krasst uttryckt, ingen roll hur utbildad man är, hur många perspektiv man kan 
undersöka samhällsfrågor utifrån eller hur bra man kan spela en basstämma – 
så länge man gör det tillräckligt väl i konkurrensen med andra sökande (under 
förutsättning att man uppnår förkunskapskraven för utbildningen ifråga).  

Här ska dock återigen betonas att medan de tre värdena är analytiskt åtskilda, 
så kan de vara relaterade i praktiken (Unterhalter & Brighouse, 2007, s. 79). För 
att exemplifiera: att ha lärt sig att spela en basstämma har ett instrumentellt 
värde som en form av färdighet, det kan ha ett positionellt värde i kraft av att 
positionera en skicklighet i förhållande till andra, och det kan ha ett inneboende 
värde, både genom att jag mår bra av att musicera och att det faktum att jag 
klarade det skänker en känsla av tillfredsställelse.  

De informella och osynliga dimensionerna av utbildningens positionella 
värden är minst lika påtagliga för den enskilde individen, även om de inte är 
institutionaliserade på samma sätt som betyg (Unterhalter & Brighouse, 2007). 
Dessa inbegriper det kulturella kapital som överförs av lärare, liksom etablerade 
strukturer av kön, klass och etnicitet som råder inom klassrum och skolor (a.a., 
s. 81). I detta avseende spelar lärandemiljön – homogen eller pluralistisk – roll 
för de sammanhang som barn informellt ges tillträde till eller exkluderas från. 
Denna aspekt relaterar delvis till den diskussion om konfessionella friskolor 
som fördes i kapitel sju, då Nancy Frasers (2003a) rättviseperspektiv användes 
för att problematisera risker för separatism och kulturell särskiljning (även om 
det också betonades att dessa risker inte är exklusiva för skolor med 
konfessionell inriktning). Unterhalter och Brighouse (2007) kopplar samman 
den informella kvalifikationen med frågor om status. Var man blivit utbildad 
kan, i omvärldens ögon, ha större betydelse än hur väl man blivit utbildad. Vissa 
områden och skolor ger högre status än andra, och skapar fördelar för de barn 
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som går i dem, oberoende av hur framgångsrika de varit i skolan. Unterhalter 
och Brighouse (2007) skriver:  
 

It is positionally better to get a mediocre education alongside 
fellow children of the elite than to get a better education alongside 
children who are less well connected, even in relatively 
democratic and meritocratic societies (Unterhalter & Brighouse, 
2007, s. 81).   

 
Skolutbildning påverkar sammantaget en individs relativa position, både utifrån 
vad individen kan uppnå i termer av resultat, inkomst och liknande, men också 
i förhållande till status, till kontaktnät och till erkännande i olika sammanhang. 
Utbildningens positionella värden aktualiseras i ljuset av skolvalsfrågan. Att 
kunna välja en skola som inte bara erbjuder en god utbildning, utan också ett 
statusfyllt sammanhang, skapar ytterligare fördelar för barn och föräldrar med 
möjlighet och know-how att välja dem (Kelly, 2007). Huruvida skolor är bra 
eller inte ur statussynpunkt berörs inte nämnvärt i de utbildningspolitiska 
texterna, men det är samtidigt inte okomplicerat ur ett policyperspektiv. De 
mervärdesmått som Skolkommissionen och Likvärdighetsutredningen 
diskuterar är dock i sammanhanget intressanta, då de syftar till att positionellt 
ranka skolor mot varandra (inte bara baserat på resultat, utan justerat efter 
skolors elevsammansättning och förutsättningar). Likvärdighetsutredningen 
menar att förhoppningen med måtten är att de ska kunna isolera skolors bidrag 
till elevers faktiska skolresultat, vilket i teorin gör att föräldrars bild av en 
högpresterande skola ska färgas mindre av skolans elevsammansättning (SOU 
2020:28, s. 252ff). Utredningen går emellertid inte vidare med förslag om att 
utveckla denna typ mått, då de anses dras med för många problem för att ha ett 
värde ur skolvalshänseende, bland annat att vara svåra att jämföra mellan olika 
elevgrupper (a.a., s. 282f). Utredningen menar även att det främst är 
socioekonomiskt gynnade familjer som tenderar att reagera på ny information, 
vilket gör att mervärdesmått snarare skulle öka risken att förstärka skillnader i 
skolkvalitet (a.a., s. 261). Det är samtidigt tänkbart att en skola lockar vissa 
elevgrupper just på grund av att den är högpresterande – oavsett om resultaten 
beror på att det är en bra skola. Att gå i en skola som är fördelaktig med 
avseende på kulturellt kapital eller socialt kontaktnät, stärker barns positionella 
fördelar, och kan vidga deras capabilities att välja, handla och leva som de vill, 
genom att informellt kvalificera dem för olika yrken och gemenskaper. 

Värden som funktioner, miljön som capabilityfrämjande 
Den här delen har försökt visa på hur man kan förstå värdet av utbildning utifrån 
capability approach, genom Unterhalter och Brighouse (2007) framskrivning av 
utbildningens instrumentella, inneboende och positionella värden. Analysen ger 
ingen heltäckande bild av samtliga mål med utbildning, hur de kommer till 
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uttryck i undervisning eller hur barn gynnas av dem. Däremot säger den något 
om hur dagens läroplan förhåller sig till de tre utbildningsvärden som 
diskuteras. De tre värdena skulle kunna sägas representera tre kategorier av 
funktioner, genom att spegla ”parts of the state of a person” (Sen, 1993, s. 31) 
– oavsett om det handlar om att erövra och utföra specifika färdigheter, ta del 
av livsberikande erfarenheter eller att formellt och informellt ha tillträde till 
olika typer av sammanhang. Tillgången till utbildning medför dock inte per 
automatik att man exponeras för ett brett spektrum av människor, som bidrar 
till ens förmåga att ta del av, kritiskt reflektera över och pröva andra perspektiv 
och uttryck än de man själv är bekant med sedan tidigare. Ett genomgående 
argument har därför varit att en pluralistisk lärandemiljö, både sett till innehåll 
och elevsammansättning, är ett viktigt medel för att förverkliga de tre värdena i 
individers (barns) liv. Den pluralistiska lärandemiljön utgör i det avseendet en 
faktor som låter barn ”konvertera” resursen utbildning till värdesatta funktioner. 
Den slutsatsen riktar återigen blicken mot skolval. Saknas en capability – en 
verklig frihet – att välja en pluralistisk lärandemiljö, är man missgynnad 
avseende möjligheterna att delta i utbildningsaktiviteter som blir meningsfulla 
på det sätt som diskuterats i denna del.  

Frihet att utbildas eller frihet att välja skola 
En del av den kritik som riktats mot capability approach är att det är ett något 
oprecist rättviseperspektiv (Cohen, 1993; Nussbaum, 2013). I avhandlingen ses 
rättviseperspektiv som verktyg för att definiera olika värden och anspråk, men 
också att balansera och prioritera mellan dem, i de fall då de konkurrerar med 
varandra (jfr Brighouse, 2004). Sen (2009) pekar visserligen ut ett 
informationsfokus för rättvisan, genom sin betoning av capabilities framför 
funktioner, men ger inte så mycket mer vägledning. Det finns en oräknelig 
mängd capabilities, men Sen är notoriskt emot att, likt Nussbaum (2013), 
precisera en lista över vilka som är viktigast, mest nödvändiga, eller skulle 
kunna ses som grundläggande på ett eller annat sätt. Det här kapitlet har grovt 
räknat behandlat två capabilities och deras betydelse för individer – capabilityn 
att välja skola och capabilityn att utbildas. Vad som framstår som viktigt mot 
bakgrund av de resonemang som förts, är hur det trots allt skulle vara möjligt 
att väga dem mot varandra. Det är ämnet för denna tredje och avslutande del, 
som utforskar följande analysfråga: Hur skulle det, utifrån capability approach, 
vara möjligt att väga friheten att välja skola mot friheten att utbildas?  

Eftersom Sen alltså inte ger några direkta riktlinjer för hur en sådan värdering 
ska gå till, så behöver ledtrådar sökas i perspektivets inneboende logik. I denna 
del görs det främst genom en reflektion om två argument för att se capabilityn 
att utbildas som grundläggande – argument vars premisser också prövas på 
capabilityn att välja skola. Delen avslutas med ett mer övergripande 
resonemang om huruvida utbildning också kan ses som grundläggande givet 
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Sens återkommande betoning av att demokratiska processer ska identifiera och 
avgöra vilka capabilities som är viktigast. 

Skolutbildning, skolval och individers realiseringsmöjligheter 
För att något ska prioriteras, måste det betraktas som viktigare än något annat. 
Skolvalsfrågan, så som den behandlats i detta kapitel, har relaterats till kärnan i 
capability approach, det vill säga till en holistisk förståelse för vad som 
konstituerar individers quality of life – ”the quality (the ’well-ness’, as it were) 
of the persons being” (Sen, 1992, s. 39). Denna inbegriper som bekant, enligt 
Sen, både vad en individ uppnår i termer av sätt att fungera (så som hälsa, 
inkomst, arbete, familjebildning och så vidare), men också de verkliga friheter, 
i termer av capabilities, som en individ har att uppnå dessa aspekter av 
välmående.  

Givet rättviseperspektivets tydliga realiseringsfokus, så skulle ett rimligt sätt 
att väga friheter mot varandra vara på basis av hur de bidrar till individers 
realiseringsmöjligheter i en given kontext. I ”The Capability to be Educated” 
resonerar Lorella Terzi (2007) kring ett antal teoretiska perspektiv på 
utbildning, som knyter an till denna tankegång. Hon definierar capabilityn att 
utbildas som ”real opportunities both for informal learning and for formal 
schooling” (Terzi, 2007, s. 25). 37  I detta kapitel avses med utbildning just 
skolutbildning [formal schooling]. Att ha ”real opportunities” är, som mycket 
annat i capability approach, avhängigt kontexten. I sin diskussion om 
utbildningens instrumentella, inneboende och positionella värden nämner 
Unterhalter och Brighouse (2007, s. 81f) möjligheter att på goda villkor kunna 
delta i intressanta och utvecklande lektioner (genom att t.ex. vara pigg, ha 
tillgång till material samt att inte få sina rättigheter att utveckla autonomi 
kränkta av utomstående påverkan). Mot bakgrund av kapitlets förra del skulle 
även tillgången till en pluralistisk lärandemiljö kunna tillfogas kravet om ”real 
opportunities” för skolutbildning; åtminstone om syftet är att realisera den typen 
av pedagogiska mål som avhandlingen angör till. Terzi (2007) menar att man 
både utifrån Sens texter (se t.ex. 1992, s. 44; 2002, s. 17, 66, 134, 279), och 
utifrån flera av rättviseperspektivets uttolkare (t.ex. Nussbaum, 2013; Williams, 
1985), bör se utbildning som en grundläggande capability. De argument som 
Terzi belyser löper i huvudsak längs två linjer.  

För det första är capabilityn att utbildas avgörande för att expandera andra 
capabilities hos en person – både nutida och framtida (Terzi, 2007). Utbildning 
öppnar alltså för andra friheter, så som att kunna ha ett visst yrke, att forma nya 
intressen och att kunna delta meningsfullt i samhällslivet. I diskussionen om 
utbildningens instrumentella värden tidigare i kapitlet blir denna aspekt särskilt 

 
37 Det förekommer viss diskussion inom capability-forskningsfältet gällande vad skolutbildning ska 
innehålla, och hur och när som barn ska ha möjlighet att påverka och välja inom grundskolan, men 
övergripande råder konsensus om den obligatoriska skolans existensberättigande betydelse för barns 
capabilities (se t.ex. Bessant, 2014; Biggeri, 2007; Hart & Brando, 2018). 
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tydlig. Utbildning har inte enbart funktionen av att tillhandahålla verktyg för 
barn här och nu, utan låter barn utveckla kunskaper och dispositioner, som 
möjliggör ett brett spektrum av såväl individuella som gemensamma 
realiseringsmöjligheter som fullvärdig medborgare (jfr Walker & Unterhalter, 
2007b). Sen uttrycker detta själv, i en intervju med Madoka Saito:  

 
The child when it grows up must have more freedom. So when you 
are considering a child, you have to consider not only the child’s 
freedom now, but also the child’s freedom in the future (Sen, 
citerad i Saito, 2003, s. 25). 

 
Att utbildas kan ses som en tillblivelseprocess som bidrar till att individen kan 
forma bilden av sig själv som handlande och reflekterande (jfr Walker & 
Unterhalter, 2007b). Capabilityn att utbildas är alltså framåtsyftande, såtillvida 
att den expanderar realiseringsmöjligheter på sikt. Om man utifrån denna 
premiss för varför en capability ska ses som grundläggande skiftar fokus till 
friheten att välja skola, så utkristalliseras några uppenbara skillnader. En är att 
medan capabilityn att utbildas främst rör barnet så gäller capabilityn att välja 
skola föräldern, då det är föräldern som innehar rätten att välja skola. Den ur ett 
capability-perspektiv viktigaste skillnaden mellan skolval och utbildning består 
dock i hur omfattande utbildning influerar en individs framtida livspotential, så 
till den grad att utbildning kan ses som ”inherent to the very possibility of 
leading a good life” (Terzi, 2007, s. 29; jfr Brighouse, 2006). Sen beskriver 
huvudargumentet för skolutbildning som ”a very future oriented argument”, 
eftersom det ”will give the child when grown up much more freedom” (Sen i 
Saito, 2003, s. 27). I det avseendet har inte skolval samma vikt, då skolval främst 
möjliggör att uppnå ett begränsat antal funktioner (att gå i en önskad skola, 
alternativt att placera sitt barn i en önskad skola).  

Det andra argumentet för att se capabilityn att utbildas som grundläggande, 
uppenbaras genom att fråga sig hur avsaknaden av en capability skulle påverka 
en individs livspotential (Terzi, 2007). För att börja med att överföra denna 
fråga till skolval, så skulle en avsaknad av capabilityn att välja skola onekligen 
begränsa vissa individers handlingsutrymme, särskilt i de fall då skolval faktiskt 
utgör en verklig frihet. En avsaknad av utbildningsmöjligheter skulle dock i 
praktiken närmast innebära en exkludering från arbetsmarknaden och därmed 
av capabilityn att försörja sig, utöver att på andra sätt medföra omfattande 
svårigheter att navigera i ett alltmer komplext samhälle. Detta argument 
relaterar till jämlikhetsperspektivet i capability approach:  

 
[E]quality has to be sought in the substantive freedom people have 
to choose the life they value, hence in their substantive well-being 
freedom. Since education plays a crucial role in people’s well-
being, it follows that unequal opportunities or access to education 
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and its fundamental enabling conditions would constitute an 
unacceptable inequality (Terzi, 2007, s. 41). 

 
Av detta följer, enligt Terzi (2007, s. 25), att utbildning bör ses som en form av 
”fundamental entitlement”, och därmed som skyddsvärd i förhållande till andra 
friheter. Det är denna typ av argumentation som utmärker de capability-
teoretiker som, likt Nussbaum (2013), specificerar listor med grundläggande 
capabilities. Nussbaum skiljer exempelvis ut fantasi och tanke, praktiskt 
förnuft, samhörighet samt kontroll över den egna miljön – capabilities som alla 
tangerar de förmågor och färdigheter som skolutbildning associeras med (se 
även Terzi, 2007, s. 37, som preciserar en lista med capabilitys i direkt relation 
till utbildning).  

Det rimliga, mot bakgrund av de båda typer av argument som diskuterats här, 
vore att prioritera friheten att utbildas framför friheten att välja skola. I den 
svenska kontexten ställs emellertid inte skolvalsfrågan i så stor utsträckning på 
sin spets. Att säga att valet står mellan skolval och skolutbildning vore att 
överdriva (frågan hade kommit i ett annat ljus om skolutbildning inte var 
avgiftsfri, och därmed endast möjlig för de familjer som har råd). Det innebär 
inte att potentiella konflikter mellan de båda friheterna inte kan uppstå, och 
därför ska här, mot bakgrund av de argument som förts fram här och i resten av 
kapitlet, kort återknytas till den pluralistiska lärandemiljön. 

Den pluralistiska skolutbildningen – en potentiell konfliktyta 
Sen (1992, 2009) värderar aldrig vad människor värdesätter, vilket är ett av 
skälen till att han önskar människor så stor frihet som möjligt att leva sina liv 
som de önskar. Att inneha en capability att välja skola vidgar individers 
capabilities (barnet eller den ställföreträdande väljaren förälderns) eftersom det 
potentiellt expanderar antalet värdesatta funktionskombinationer som kan 
uppnås. Det skulle kunna handla om att ge sitt barn chans att gå i en skola med 
mindre klasser, med en specifik pedagogisk inriktning, med konfessionella 
inslag som ligger nära förälderns personliga trosuppfattning, eller en skola som 
är geografiskt gynnsamt placerad av andra skäl än att den ligger nära hemmet. 
Involveringen i processen att välja skola, själva utövandet av frihet, skulle även 
kunna ha ett inneboende värde genom att skänka en känsla av egenmakt. De 
argument som framförs i valfrihetspropositionerna ansluter sig till denna typ av 
tankegång. Detta genom syftet att ”ge en större lyhördhet för elevers och 
föräldrars önskemål” (Prop. 1991/92:95, s. 8), vilket bäst ansågs åstadkommas 
i ett system byggt på en ”stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika 
inriktning och olika ägandeformer”, eftersom det skulle kunna leda till ”en 
större utvecklingsmässig bredd” (Prop. 1991/95, s. 9). De fristående skolorna 
ansågs spela en avgörande roll i utvecklingen mot större pedagogisk kreativitet, 
valfrihet och mångfald (Prop. 1992/93:230, s. 26); mål som i 
skollagspropositionen bedömdes ha förverkligats (Prop. 2009/10:165, s. 206). I 



   
 

201 

dessa avseenden är förekomsten av skolval och fristående skolor – för dem som 
har en capability att välja dem – mycket positivt.  

Även om Sen inte värderar vad människor värdesätter, så argumenterar han 
samtidigt med eftertryck för att de själva ska ges chans att formulera det (Sen, 
1980, 1992, 2009). Sen (2007) menar att mångfald är avgörande för den 
individuella friheten. Han understryker dock att vikten av mångfald härleds ur 
värdet av kulturell frihet, det vill säga av en praktisk möjlighet för människor 
att omfamna eller ompröva sina identiteter, värderingar och traditioner. Enligt 
Sen är det viktigt att skilja detta mångfaldsperspektiv från andra, som 
visserligen kan värna mångfald i den liberala demokratins namn, men som 
genom utformningen av samhällets institutioner snarare stödjer en kulturell 
konservatism; det vill säga uppmuntrar människor att inte tänka kritiskt kring 
sina livsval. Detta hänger samman med Sens syn på frihetens process, som 
diskuterades tidigare i kapitlet. Sens utgångspunkt är att det är individen själv 
som måste få formulera vad som värdesätts genom reflekterat övervägande, och 
inte ”through the dictates of others” (Sen, 2009, s. 230).  

Överfört till skolan så ekar ett pluralistiskt skolväsende tomt, om det inte 
nyttjas till att träna barn i kritisk reflektion om sina egna och andras värderingar 
och traditioner (Sen, 2007). Med detta sagt är den pluralistiska lärandemiljön, 
som en del av barns ”real opportunities” till god skolutbildning, en premiss för 
att förverkliga detta mål. Det är därför viktigt att skilja mellan ett pluralistiskt 
skolväsende i meningen ett skolväsende med en pluralism av inriktningar (för 
att öka valfrihet), och ett pluralistiskt skolväsende i meningen ett skolväsende 
som präglas av pluralistiska lärandemiljöer där olika röster representeras, 
respekteras och görs hörda (jfr Unterhalter & Brighouse, 2007; Wahlström, 
2014). Elever från olika sociala och kulturella grupper kan skiljas åt i skolan till 
följd av flera skäl: boendesegregation (jfr närhetsprincipen), skolval (jfr olika 
möjligheter och dispositioner att välja skola), etableringsfriheter som gynnar 
vissa områden (jfr fler potentiella skolval i städer), eller skolinriktningar som i 
sig kan verka segregerande (jfr diskussionen om fristående konfessionella 
skolor i förra kapitlet). Oberoende av vilka orsaker som skolsegregation har, så 
är den utifrån capability approach kraftigt hämmande för barns ”very possibility 
of leading a good life” (Terzi, 2007, s. 29). Att exempelvis 
Likvärdighetsutredningen problematiserar både skolsegregationens effekter 
och grundantagandena bakom konkurrensmodellen, är följaktligen ur ett 
capability-perspektiv välkommet (jfr SOU 2020:28, s. 131ff, 197ff).  

Skolutbildning och demokrati 
De två argumenten för att se utbildning som en grundläggande capability – att 
den expanderar andra capabilities och att en avsaknad av den skulle hämma 
individen – är inte de enda. Avslutningsvis görs här en reflektion om varför 
utbildning blir grundläggande, genom att Sen inte vill specificera vilka 
capabilities som är just grundläggande. Detta har med demokratin att göra.  
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Att barns skolutbildning har ett demokratiskt syfte är något som poängteras 
återkommande i de utbildningspolitiska texterna, så som här i 
Skolkommissionens slutbetänkande…  
 

Demokratin måste ständigt vinnas på nytt. Demokrati bygger på 
tillit till varandra, till institutioner och till vårt gemensamma 
samhälle. Utbildning ger kunskap och har potential att skapa 
respekt och tolerans för medmänniskor. Skolan fyller en särskild 
roll i detta avseende och vad gäller upprätthållandet av det 
gemensamma samhället (SOU 2017:35, s. 94). 

 
… eller här, i Likvärdighetsutredningen, där man även betonar den pluralistiska 
lärandemiljöns betydelse för detta syfte…  
 

Genom att elever med olika bakgrund möts kan skolan fylla sin 
roll som mötesplats och därmed också vara av grundläggande 
betydelse för den svenska demokratin (SOU 2020:28, s. 209).  

 
Dessa båda citat kopplar samman skolans demokratiska mål med 
upprätthållandet av en samhällelig tillit och sammanhållning. Demokratin har 
dock, enligt Sen (2009), ytterligare ett ansvarsområde. Han menar att eftersom 
samhällen ser så olika ut så kan man inte på förhand veta vilka funktioner som 
är mest eftersträvansvärda, eller vilka capabilities som är mest grundläggande. 
Det måste klargöras genom att göras till föremål för demokratisk deliberation. 
En öppen process som synliggör olika erfarenheter och röster är, enligt Sen, inte 
bara nödvändig för att skapa en förståelse för varför vissa capabilities ska 
betraktas som viktigare än andra vid ”social assessment”; det är också en 
förutsättning för ”capability-listans” legitimitet (Sen, 2009, s. 242; se även 
Biggeri, 2007, s. 198). 

Paradoxalt nog skulle man kunna säga att när Sen väljer att inte betrakta 
capabilityn att utbildas som grundläggande, eftersom han menar att denna status 
ska fastställas genom demokratiska processer, så blir den närmast mer 
grundläggande. Flera av de benägenheter och förmågor som förknippas med 
demokratisk deliberation – kritisk reflektion, debattförmåga, värdering, 
förståelse för andras perspektiv, konsekvensanalys och så vidare, är också 
associerade med utbildning (jfr Walker & Unterhalter, 2007b). 
Likvärdighetsutredningen slår på detta tema fast att: 

 
Skolan är en del av den svenska demokratins institutioner. Skolan 
ska vara demokratisk, stödja demokratin som samhällsform och 
ska på demokratisk grund bidra till att alla barn och unga får lika 
möjligheter att skapa sig goda liv och bidra till det gemensammas 
bästa (SOU 2020:28, s. 84). 
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Att skolan ska ”stödja demokratin som samhällsform” skulle, ur ett capability-
perspektiv, alltså handla om att utveckla de förmågor som krävs för demokratisk 
deliberation, för att barn på så vis ska få lika möjligheter att ”bidra till det 
gemensammas bästa” genom att nyttja dem i syfte att ge rättvisan ett korrekt 
”informationsfokus”. Skolutbildningen kan på så vis, som Walker och 
Unterhalter (2007b, s. 8) formulerar det, ”[foster] public debate and dialogue 
about social and political arrangements”. För att sammanfatta: om man menar 
1) att bedömningen av en kontexts viktigaste capabilities ska säkerställas genom 
ett demokratiskt samtal som fångar upp en pluralism av erfarenheter, så följer 
2) att det demokratiska samtalets legitimitet grundas på att de människor som 
representerar erfarenheterna har reella möjligheter att delta och göra sig hörda. 
Utbildning kan i detta avseende betraktas som grundläggande för demokratins 
och rättvisans tillförlitlighet.  

Sammanfattning 
Det här kapitlet har visat på vad som blir följden av att förstå skolvalsfrågan 
utifrån capability approach. Det mest utmärkande för rättviseperspektivet är 
dess realiseringsfokus, det vill säga dess inriktning på vad individer faktiskt kan 
göra och uppnå. Egentligen är inte denna idé om rättvisa särskilt komplex. Den 
belyser, som Sen (1980, s. 220) uttrycker det, en ”morally relevant dimension 
taking us beyond utiliy and primary goods”. Perspektivet blir dock komplext 
just genom att flytta intresset från universella principer för exempelvis 
fördelning, till en i hög grad kontextuellt betingad rättvisa. Det är med detta 
perspektiv som både skolval och skolutbildning diskuterats i kapitlet.  

Vad gäller capabilityn att välja skola, som undersöks i första analysfrågan, 
så är capability approach det av avhandlingens rättviseperspektiv som mest 
effektivt utgör en kritik mot policykonceptet ”det fria skolvalet”. Givet kapitlets 
belysning är det mer rättvisande att skjuta in ett ”– för somliga –” mellan ”det” 
och ”fria”. Nog för att rätten att välja skola är en förutsättning för att alla 
potentiella skolväljare, i teorin, ska kunna använda skolval för att uppnå något 
som värdesätts, men utan en capability att välja så blir rätten ihålig. Kapitlets 
belysning av ett antal konverteringsfaktorer – personliga, miljörelaterade och 
sociala – exemplifierar detta synsätt. I behandlingen av den andra analysfrågan 
visas på hur skolutbildningens instrumentella, inneboende och positionella 
värden kan förstås utifrån capability approach, och i relation till bland annat 
kursplanerna i samhällskunskap och musik. Här argumenteras även för att en 
pluralistisk lärandemiljö är en förutsättning för att dessa värden kan komma 
barn till del genom utbildning, och att ett segregerande skolval därav är 
ofördelaktigt för alla elever. I den sista delen, som behandlar den tredje 
analysfrågan, argumenteras för att om friheten att välja skola hamnar i konflikt 
med friheten att utbildas (i en pluralistisk lärandemiljö), så väger friheten att 
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utbildas tyngre. Detta då 1) utbildning expanderar andra capabilities och 2) 
avsaknaden av utbildning skulle vara långt mer allvarlig.  

Tillämpningen av Deweys idé om moralisk fantasi möjliggör mer prövande 
resonemang om följder av olika perspektiv (Arneback, 2012; Dewey, 
1932/1985, 1933/1986). Den avslutande reflektionen om demokrati är ett 
exempel på det. Den poängterar att om den demokratiska processen och 
deliberationen är den enda metod med vilken en legitim capability-lista kan 
konstrueras, så underbyggs själva kärnan i capability approach av att individer, 
genom bland annat utbildning, ges tillfälle att utveckla de förmågor som krävs 
för att delta i denna process. Följaktligen innebär det att även om capability 
approach är ett individorienterat rättviseperspektiv, så förutsätter det en 
gemensam handlingspotential. 
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9. TRE INTEGRERADE 
RÄTTVISEKRITERIER 

Avhandlingens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt har varit pragmatismen, 
och mer specifikt Deweys handlings- och moralfilosofi. I inledningskapitlet 
användes följande citat för att sammanfatta avhandlingens struktur:   
 

Philosophy is the operation of studying the values at stake, of 
clearing up the understanding of them, of forming them in idea 
into a new integration, in which social forces will realize values 
in individual lives more broadly and equitably than at present 
(Dewey, 1933/1986, s. 84). 

 
I avhandlingens första analyssteg studerades ”the values at stake” genom att 
utforska hur skolvalsfrågans värdepremisser kommer till uttryck i pedagogisk-
filosofiska och utbildningspolitiska texter om skolval. I det andra steget 
användes sedan tre rättviseperspektiv (Rawls, Fraser och Sen) för att iscensätta 
kritiska och reflekterande samtal om skolvalsfrågan. I detta avslutande kapitel 
är ambitionen att anlägga ett integrerat perspektiv på rättviseperspektiven för 
att, som Dewey (1933/1986, s. 84) skriver i citatet ovan, formulera en ”new 
integration, in which social forces will realize values in individual lives more 
broadly and equitably than at present”.  

Kapitlet sammanfattar alltså inte bara avhandlingens viktigaste slutsatser och 
reflektionstrådar. De används också för att försöka visa på en socialt sett bättre 
och mer jämlik lösning på skolvalsfrågan. Lösningen kommer dock inte ta form 
som en checklista för hur skolval praktiskt bör organiseras i detalj. Den ska 
istället ses mot bakgrund av avhandlingens förståelseorienterade 
kunskapsintresse, och syftar till att erbjuda en pragmatismgrundad 
utgångspunkt utifrån vilken skolvalsfrågans rättvisedimensioner kan närmas 
med en bättre, i meningen mer reflekterad, förståelse. Lösningen är alltså 
sprungen ur en tanke- och reflektionsprocess; den är formad ”in idea”. Poängen 
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och förhoppningen är att den, om den faktiskt skulle tillämpas i samtalet om 
skolvalsfrågan, skulle kunna bidra till vad Dewey skriver: att realisera värden 
på ett mer fullständigt och jämlikt sätt.  

Den ”new integration” som Dewey talar om kommer att presenteras som tre 
integrerade rättvisekriterier. De är integrerade, eftersom de är konstruerade 
utifrån de tre rättviseperspektiven. De tre kriterierna underbyggs alltså, i olika 
grad och form, av Rawls, Frasers och Sens resonemang om rättvisa, individuell 
frihet, pluralism och jämlikhet. Kriterierna utgör alltså på så vis en form av 
gemensamma rättvisefilosofiska nämnare. Eftersom de tre rättviseperspektiven 
i vid mening kan beskrivas som liberala, genom sina betoningar av individuella 
fri- och rättigheter, idén om den autonoma individen samt i varierande 
utsträckning betydelsen av en integrativ demokratisyn, så kan man säga att de 
integrerade kriterierna övergripande baseras på en liberal rättviselogik. Då 
avhandlingens syn på rättvisefilosofiska analyser varit grundade i en 
pragmatismansats, så kommer formuleringen av kriterierna i huvudsak att göras 
utifrån en pragmatismgrundad terminologi, med hänvisning till Dewey. 
Pragmatismansatsen kommer till uttryck också i benämningen av kriterierna 
som just kriterier, och inte principer. Ett pragmatismorienterat tänkande om 
rättvisa kan, som Dieleman, Rondel och Voparil (2017) menar, mycket väl 
inhämta inspiration från olika sociala och politiska teorier beroende på vilket 
problem som studeras, men målet är inte att konstruera universella principer. 
Det finns alltså ingen ambition att upplösa eller jämka samman 
rättviseperspektiven till en ny rättviseteori.  

Dewey (1917/1980) menar att filosofi, för att vara relevant, måste relateras 
till verkliga problem för verkliga människor. Det är ett väletablerat faktum att 
människor har olika förutsättningar i livet. Rent praktiskt ter sig därför skolval 
väldigt olika för olika skolväljare. För att konkretisera diskussionen om 
kriterierna i kapitlet kommer de att relateras till två skolväljande familjer, med 
mycket olika förutsättningar: familjerna Melnyk och Andersson. Familjerna, 
som presenteras i det följande, är helt fiktiva. Det är dock av underordnad 
betydelse, då de förutsättningar som beskrivs, liksom de följder som de får, i 
högsta grad är verkliga och kan kännas igen av skolväljare.  
 
Familjen Melnyk 
Familjen Melnyk bor på landet i en mindre ort som heter Bygdehus, och som 
ligger två mil från Västerköping, som är den närmsta större staden. Orten har 
en blandad socioekonomisk sammansättning. Familjen består av två föräldrar 
och fyra barn, varav tre i grundskoleålder. Familjen har ganska nyligen flytt till 
Sverige. Ena föräldern, den av föräldrarna som förstår lite svenska, arbetar som 
lokalvårdare medan den andra föräldern är hemma med yngsta barnet parallellt 
som hen väntar på att en komvuxkurs i svenska ska starta. Ingen av föräldrarna 
är högskoleutbildade. Familjens ekonomi är följaktligen begränsad, liksom 
kunskapen om det svenska samhället och dess institutioner, däribland 
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utbildningssystemet. Föräldrarna har ett stort engagemang i sina barns framtid, 
men till följd av den situation som familjen befunnit sig i de senaste åren har 
tiden att engagera sig i just skolvalsfrågan inte funnits. Även familjens sociala 
nätverk är begränsat, men då de är kristna har de börjat vara med i en kyrka – 
den kyrka som också är huvudman för den enda fristående skolan i kommunen, 
som alltså har en konfessionell inriktning. Utöver denna skola finns två 
kommunala skolor i Bygdehus, i vilka en mindre andel elever blir 
gymnasiebehöriga jämfört med både den fristående skolan och det nationella 
genomsnittet. De kommunala skolorna och den fristående skolan har separat 
antagning. Den fristående skolan är tack vare sin profil även populär bland en 
del familjer från Västerköping. Genom deltagandet i kyrkan har familjen fått 
hjälp att ställa sig i kö till den konfessionella skolan, men då den tack vare sin 
profil är populär även hos en del familjer inne i Västerköping har de tre barnen 
i skolålder inte fått plats än. De har dock blivit lovande plats nästa läsår, medan 
det hemmavarande barnet fått plats i skolans förskoleklass nästa termin, och 
tack vare det har getts förtur till grundskolan.   
 
Familjen Andersson 
Familjen Andersson – två föräldrar och två barn i grundskoleålder – bor i 
Västerköpings innerstadsområde, och har följaktligen flera skolor och profiler 
att välja mellan, såväl kommunala som fristående. Till följd av skoltätheten har 
det varit möjligt för kommunen att anordna skolskjuts till ett stort antal skolor, 
utan några större organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.  Staden 
tillämpar även ett gemensamt antagningssystem för kommunala och fristående 
skolor. Likt många andra i stadsdelen har föräldrarna Andersson båda 
högskoleutbildningar, och de arbetar med inkomstbringande jobb med hög 
status – läkare och jurist. Familjen har även ett stort socialt nätverk samt god 
kännedom om hur det svenska skolväsendet fungerar, inklusive de lokala 
reglerna för skolval. Då båda föräldrarna kommer från familjer där utbildning 
varit viktigt och värderats högt, är deras engagemang för barnens skolgång och 
akademiska karriär stort. Deras barn går därför i den fristående grundskola i 
stadsdelen som över tid varit den där högst andel barn går vidare till 
universitetsstudier, men som samtidigt kräver att man stått länge i kö. 
 
De tre integrerade rättvisekriterierna kommer nu att behandlas var för sig genom 
att först kort introduceras och därefter fördjupas, dels utifrån hur de berörs 
och/eller underbyggs av rättviseperspektiven, dels utifrån deras betydelse för 
skolvalsfrågan. Det första kriteriet berör människan som aktiv och socialt 
handlande, och utgör därmed ett argument för att skolval överhuvudtaget kan 
vara rimligt. Det andra handlar om vilken rätt och möjlighet som människan bör 
ha till deltagande och inflytande, och specifikt till skolval. Det tredje kriteriet 
behandlar organiseringen av det rättvisa och demokratiska samhället, liksom 
utbildningens – och skolvalets – plats i detta samhälle.    
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Kriteriet om människan (som aktiv och social) 
Det första kriteriet, kriteriet om människan, ger uttryck för en syn på människan 
som aktiv och socialt handlande. Ett sätt att formulera rättviseperspektivens syn 
på människan vore att säga att hon beskrivs som fri. Det vore samtidigt något 
av en förenkling, då Rawls, Fraser och Sen alla i varierande utsträckning 
uppehåller sig vid att identifiera och diskutera omständigheter som begränsar 
människor på olika sätt. Mer rättvisande är att säga att människan har en 
potential att vara fri, genom att hon ses som aktiv och, om hon ges 
förutsättningar, som kapabel till förändring.  

Människan ses också som social; det vill säga hon existerar inte i ett socialt 
vakuum, utan tänker och handlar i samspel med och påverkad av sin omgivning 
(men, märk väl, inte som en renodlad produkt av denna omgivning). 
Människans socialitet utgör en viktig utgångspunkt även för Dewey, vars 
handlingsfilosofi fördjupar människan som just aktiv och socialt handlande. 
Enligt Dewey är det dock bara genom reflekterat handlande, det vill säga 
genom en process där handlingar och deras konsekvenser görs till föremål för 
reflektion och därigenom blir till meningsfulla erfarenheter, som människan kan 
utveckla mer intelligenta vanor (Dewey, 1917/1980, 1922/1983; se även Biesta 
& Burbules, 2003; Hickman, 2006). Av Deweys syn på människan, som 
placerad i ett oupplösligt förhållande till sin miljö, följer att handlande alltid 
innebär en form av utbyte. Människan kan därför ses som inte bara kapabel att 
förändra, utan som situerad i ständig förändring (Dewey, 1922/1983). Det är 
dock bara genom att nyttja sin handlingspotential, det vill säga sin potential att 
handla reflekterat, som förändringen kan bli intelligent. Detta är giltigt, oavsett 
om det handlar om att forma intelligenta vanor på individuell eller på 
samhällelig nivå. Kriteriet om människan lyder:  

 
I. Människor är aktiva socialt handlande individer som genom 
reflekterat handlande kan åstadkomma intelligent förändring för 
både individ och samhälle.  

 

Om människans handlande… 
Kriteriet om människan uttrycker en sorts i sig-perspektiv; ett mer generellt 
synsätt på vad som karaktäriserar människans handlande och 
förändringspotential. Även om det framförallt är formulerat utifrån Deweys 
begreppsapparat, så underbyggs det också av de tre rättviseperspektiven.  

… enligt Sen 
Tankestråket om människan som aktiv, och präglad av den sociala 
omgivningen, är allra mest framträdande hos Sen och i capability approach. 
Capability-begreppet försöker fånga människors möjligheter att handla för att 
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uppnå sådana sätt att fungera som de värdesätter. Vad Sen talar om som ”agency 
freedom” (jfr Sen, 2002, s. 33f; Unterhalter & Brighouse, 2007, s. 81f) skulle 
med en Dewey-läsning kunna ses just som en form av handlingspotential. Likt 
hos Dewey kan man, utifrån Sen, förstå Melnyks och Anderssons handlande i 
sin sociala miljö som tämligen organiskt. Om man vill förstå vilka friheter en 
människa har räcker det inte, enligt Sen (2009, s. 215ff), att bara se till resultatet 
av en handling – exempelvis ett val av skola. Man måste också anlägga ett 
helhetsperspektiv på processen att uppnå detta val som en värdesatt funktion. 
För att bedöma Melnyks och Anderssons verkliga frihet att välja skola behöver 
ens analys alltså inbegripa också de tillgängliga val som inte valdes eller 
uppnåddes, hur de tillgängliga valen värderades, vilka yttre begränsningar som 
förekommer samt vilka förutsättningar som familjerna har att hantera dessa 
begränsningar. Även om inte Sen beskriver mänskligt handlande som vare sig 
transaktionellt eller reflekterat, så finns en ton i Sens texter som ligger nära den 
Deweyska innebörden av dessa begrepp (jfr Dieleman, Rondel & Voparil, 
2017). 

… enligt Rawls 
Själva idén om människan som aktivt och reflekterat handlande är 
grundläggande i Rawls teori om rättvisa. I tankeexperimentet med 
ursprungspositionen tänker sig ju Rawls att människor, tack vare sina två 
moraliska förmågor att vara förnuftiga (moraliskt och politiskt omdömesgilla 
med en känsla för rättvisa) och rationella (kapabla att formulera och handla i 
enlighet med vad de anser vara ett gott liv), skulle kunna enas om bärande 
rättviseprinciper för samhällets organisering. Det är i kraft av dessa moraliska 
förmågor som Rawls beskriver människor som fria och jämlika (Rawls, 
1993/2005, s. 19). Samtidigt understryker Rawls (2001/2005, s. 49) att synen 
på människor som fria och jämlika är ett resultat av normativt tänkande, och 
alltså inte ska uppfattas som en biologisk eller psykologisk specificering av 
människan som varelse. De båda moraliska förmågorna är alltså främst 
diskuterade i och för teorin. De ger därför ganska lite hjälp att förstå människors 
handlande i det verkliga livet, som exempelvis i relation till skolval, och 
huruvida ett val av en viss skola är att betrakta som rationellt i Rawls mening 
(Rawls, 1971/1996, s. 384f).  

Utifrån Rawls beskrivningar av de båda moraliska förmågorna skulle man 
dock på ett lite mer övergripande plan kunna säga att skolval, i den 
utbildningspolitiska kontexten, övervägande behandlats som en fråga som talar 
till människors rationella moraliska förmåga; som en privat angelägenhet för 
föräldrar att nyttja utifrån sina (och barnets) egenintressen, snarare än som en 
komplex politisk fråga som kräver förnuftiga överläggningar.  
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… enligt Fraser 
Fraser för inte samma typ av principiella resonemang kring vad som 
karaktäriserar människors moraliska förmågor eller handlande. En förklaring 
till det kan vara att Fraser inte diskuterar hypotetiska (val)situationer på samma 
sätt som Rawls och Sen, utan istället tar sin utgångspunkt i analysen av verkliga, 
redan existerande, orättvisor. Däremot är den mänskliga förändringspotentialen 
underförstådd i teorins emancipatoriska inriktning, det vill säga i strävan mot 
att transformera de reellt existerande orättvisorna för att skapa mer jämlika 
villkor för socialt och politiskt deltagande.  

Ett samhällstillvänt kriterium 
Att kriteriet om människan är av mer ontologisk karaktär medför att det kanske 
inte uppfattas som ett kriterium på rättvisa på samma sätt som de kommande 
två. Kriteriet uttrycker dock en avgörande premiss för att kunna tala om rättvisa 
på de sätt som rättviseperspektiven gör, och för att kunna relatera dem till 
skolvalsfrågan. En av de enklaste och mest intuitiva uppfattningarna om rättvisa 
handlar om att människor ska få vad de förtjänar – även om detta ”förtjänar” 
naturligtvis öppnar upp för en mängd tolkningar. Poängen här är att hade inte 
människor – som familjerna Melnyk och Andersson – setts som förmögna att 
aktivt överväga olika alternativ att handla i förhållande till sin egen och andras 
situation, så hade de inte bara uppfattats som oansvariga utan som oförmögna 
att hållas ansvariga för sina handlingar. Det hade då varit en fåfäng förhoppning 
att tro att utbildning skulle kunna utveckla barns autonomi (jfr Brighouse, 2006; 
Gutmann, 1999). Framförallt hade det varit omöjligt att med trovärdighet hävda 
att människor bör ha rätt till – och, i egenskap av att vara människor, förtjäna 
– ett visst handlingsutrymme. Kriteriet om människan hävdar dock det motsatta, 
och både de tre rättviseperspektiven och Dewey ser på människor som kapabla 
att på olika sätt handla reflekterat och autonomt, vilket reser frågan om när, var 
och hur som denna potential ska användas. Människor skulle, om de ges 
förutsättningar, både kunna förväntas välja skola, och reflektera över skolval 
som moraliskt problem, det vill säga se på det som en fråga som inbegriper 
grundläggande aspekter om rätt och gott, som berör fler än de själva (jfr 
Sjögren, 2020). Även om kriteriet om människan inte går i direkt dialog med 
skolvalsfrågan eller påkallar en utbildningspolitisk kontextualisering, så 
uttrycker det alltså en avgörande premiss för att kunna tala om skolvalsfrågan i 
termer av rättvisa.  

Kriteriet om människan har också en samhällstillvänd karaktär. Mot 
bakgrund av Deweys skepticism mot dualismer bör man akta sig för att göra en 
alltför skarp åtskillnad mellan individ och samhälle. Mer fruktbart för att förstå 
människans handlingspotential är att tala om individen i samhället, och 
samhället i individen. Som Dewey (1933/1986, s. 80) skriver: ”Social cannot be 
opposed in fact or in idea to individual. Society is individuals-in-their-
relations.” Av det följer att även om individerna i familjerna Melnyk och 
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Andersson är just individer, så befinner de sig också i sammanhang, som de – 
genom att vistas, delta och handla i – både påverkar och påverkas av (Dewey, 
1922/1983; Dewey & Bentley, 1949/1989) 

Att kriteriet om människan grundar människans handlingspotential i ett 
socialt sammanhang har, avslutningsvis, betydelse för synen på innebörden av 
frihet. Utifrån en Deweysk tolkning av människans potential att vara fri, så 
uttrycker inte kriteriet om människan en strikt version av vare sig positiv eller 
negativ  frihet – framförallt inte av det senare. Dewey (1928/1984, s. 112) menar 
att en ”varied and flexible growth” av den personliga karaktären är helt 
instrumentell för att utöva sin frihet. Det gör att det positiva frihetsbegreppet 
ligger närmare till hands, om man med det menar en frihet till, eller en frihet att, 
förverkliga olika typer av mål genom reflekterat handlande. Det reflekterade 
handlandet pekar emellertid inte bara mot positiv frihet som en form av 
självherravälde (jfr Berlin, 2002). Det inrymmer även ett kollektivt eller 
gemensamt frihetsbegrepp, som handlar om att tillsammans med andra 
åstadkomma de bästa lösningarna på gemensamma sociala problem. Socialt 
intelligent handlande har alltså potential att fungera som en katalysator för att 
realisera och förverkliga värden i individers liv (jfr Dewey, 1933/1986).  

Kriteriet om deltagande och inflytande (under 
jämlika villkor) 
Det andra kriteriet, kriteriet om deltagande och inflytande, handlar om vad 
människan bör vara berättigad till i form av handlingsutrymme. Gemensamt för 
rättviseperspektiven är att de alla diskuterar människors rätt att delta i och ha 
inflytande över sina liv och de sociala sammanhang de befinner sig i och 
påverkas av. Som underströks redan i kriteriet om människan bör man dock, ur 
Deweys (1933/1986) perspektiv, vara vaksam på ett särskiljande mellan det 
individuella och det samhälleliga. Ens liv levs i sociala sammanhang, oavsett 
om man med det menar en familj, en arbetsplats eller en vidare 
samhällsgemenskap. Att delta i och ha inflytande över sitt eget liv innebär alltså, 
per definition, att delta i och utöva inflytande över sina sociala sammanhang 
och vice versa. Särskiljandet av det individuella och det sociala bör därför 
endast göras i analytiskt syfte, likt hur Fraser (2008) definierar gränser mellan 
omfördelning, erkännande och representation, men samtidigt ser dem som 
integrerade.  

Med tanke på att samtliga rättviseperspektiv värnar människors deltagande 
och inflytande, så blir människors möjligheter till detta centralt. Hur olika 
omständigheter påverkar människors möjligheter kommer att utvecklas mer i 
fördjupningen av kriteriet om deltagande och inflytande. För formuleringen av 
kriteriet räcker dock att understryka att människors deltagande och inflytande, 
ur Rawls, Frasers och Sens men även ur Deweys perspektiv, måste ske under 
någon form av jämlika villor. Kriteriet om deltagande och inflytande lyder:  
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II. Människor ska ges rätt och möjlighet att, under jämlika villkor, 
delta i och ha inflytande över utformningen av sina liv.  

 
Detta kriterium kommer nu att fördjupas i relation till skolvalsfrågan, som en 
konkretiserande diskussion om hur familjers val av skola villkoras och kan vara 
mer eller mindre jämlikt. Men märk väl – de villkor och den jämlikhet som 
diskuteras berör också skolval i ett längre perspektiv, det vill säga barns 
möjligheter till deltagande i och inflytande över sina liv och sina sammanhang 
som framtida vuxna medborgare.  

Skolval som villkorat handlande 
I rättviseperspektiven återfinns flera begrepp för att beskriva och analysera hur 
människors handlande på olika sätt är villkorat. Rawls talar om förväntade 
tillgångar på primära nyttigheter (Rawls, 1971/1996, s. 78, 102-105), Fraser om 
samverkande dimensioner av (o)rättvisa (Fraser, 2008, 2009) och Sen om 
individers möjligheter att konvertera resurser och nyttigheter till värdesatta 
funktioner, så kallade konverteringsfaktorer (Sen, 1992; se även Robeyns, 2005, 
2017). Utifrån dessa perspektiv kan fem övergripande villkorskategorier 
konstrueras: personliga, geografiska, ekonomiska, kulturella och politiska. De 
behandlas nu kortfattat utifrån Melnyks och Anderssons respektive situationer. 

Personliga villkor 
De personliga villkoren refererar till individuella tillstånd och egenskaper, så 
som fysisk och psykisk hälsa, kognitiv förmåga, talanger, dispositioner, 
motivation och engagemang. Denna kategori är till namnet främst hämtad från 
capability approach och de personliga konverteringsfaktorerna, men även 
Rawls talar om individers motivation, bas för självrespekt och så vidare i sina 
resonemang om vilka faktorer som ska få lov att ge utslag i ett rättvist samhälle. 
En genomgående tanke i rättviseperspektiven är att människors talanger eller 
hälsa inte ska få avgöra deras livsutsikter. Däremot bör det vara upp till var och 
en att ta ansvar för sitt liv och de beslut som berör en själv, givet att man ges 
förutsättningar till det. Av exemplen med Melnyks och Anderssons framgår att 
fastän föräldrarna har ett stort engagemang för sina barns framtid och 
utbildning, så föreligger ändå en kraftig ojämlikhet med hänvisning till de 
personliga villkoren, genom förmågan att tillgängliggöra sig information och 
kunskap om skolvalssystemet. Denna skillnad har dock inte att göra med att 
Melnyks skulle vara kognitivt underlägsna Anderssons. Tvärtom kan, för 
exemplets skull, antas att de – med Rawls terminologi – besitter samma 
naturliga talang och förmåga. De saknar heller inte motivation, men den 
språkliga förståelsen är, av förklarliga skäl, sämre. Språket är det verktyg med 
vilket vi kodar av, beskriver och i kommunikation med andra reflekterar kring 
och utvecklar en förståelse för vår omgivning. Även om Melnyks skulle vilja 
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välja att anamma ett reflekterat handlande, så innebär en hämmad 
språkförståelse – i denna givna kontext – också ett hämmat handlingsutrymme 
när det kommer till att välja skola. Anderssons handlingsutrymme har inte varit 
hämmat i detta avseende och till följd av det (och andra villkorskategorier, se 
följande) så har föräldrarna haft relativa fördelar kopplade till skolval.  

Geografiska villkor 
De geografiska villkoren har att göra med hur ens boende och liv geografiskt är 
kopplat till arbets- och utbildningstillfällen. Även denna kategori är främst 
grundad i Sens konverteringsfaktorer, närmare bestämt de miljörelaterade. Hos 
Sen finns ett bredare perspektiv på miljö, som även inbegriper påverkan av 
klimatkatastrofer och liknande. Här benämns dock villkorskategorin som 
geografisk, då den, för skolvalsfrågans räkning, främst är relevant utifrån hur 
människors boende möjliggör och begränsar antalet skolval i ens närhet. Vad 
gäller detta så ligger en av de mest uppenbara skillnaderna mellan Melnyks och 
Anderssons i antalet reellt möjliga val. Medan Anderssons bor i Västerköpings 
innerstad och därmed har tillgång till en bred uppsättning av skolor såväl till 
antal som till inriktningar, så finns för familjen Melnyk, på grund av deras 
geografiska villkor, endast tre reella alternativ (de båda kommunala skolorna 
och den fristående konfessionella skolan). Anderssons utgångsläge underlättas 
ytterligare genom den väl utbyggda skolskjutsen. Ser man till kvantitet befinner 
sig alltså Anderssons i ett betydligt mer gynnsamt utgångsläge inför valet av 
skola. Här ska dock tilläggas att Melnyks trots allt har ett relativt differentierat 
val jämfört med andra med liknande geografiska villkor, då huvudmannen för 
den fristående konfessionella skolan valt att driva den i Bygdehus, trots ett 
tämligen litet elevunderlag i skolans omedelbara närhet. 

Ekonomiska villkor 
De ekonomiska villkoren rör fördelning av och tillgång till olika typer av 
resurser som exempelvis inkomst och välfärd. Kategorins avgränsning 
motsvarar i huvudsak Frasers (2003a, s. 178f) ekonomiska dimension, som 
syftar på en ”grov och generell syn på socioekonomisk orättvisa”, med rötter i 
samhällets politisk-ekonomiska struktur. Människans ekonomiska villkor 
berörs även av Sen, och ännu mer ingående av Rawls i resonemangen om 
primära nyttigheter, där han, likt Fraser, anlägger ett brett fördelningsperspektiv 
på resurser (till de primära nyttigheterna räknas mer än bara penningekonomi, 
då det syftar på sådana nyttigheter som varje rationell person antas vilja, ha 
oavsett mål i livet, se Rawls, 1971/1996, s. 103).  

Människors ekonomiska förutsättningar är inte, formellt sett, avgörande för 
valet av skola så länge skolutbildningen som regel är avgiftsfri. Som ofta lyfts 
fram av skolvalsförespråkare är det samtidigt så att valet av bostadsort – och 
här tangerar de ekonomiska villkoren de geografiska – kan vara villkorat av 
ekonomi (Brighouse, 2008). Det är dock långt ifrån givet att Bygdehus invånare 
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skulle bosatt sig i Västerköping om de alla blev nyrika. Valet av bostadsort kan 
vara betydligt mer komplext än så, och inte minst kopplat till sociala värden. 
Trots det begränsar ändå den faktiska ekonomin familjen Melnyks val av skola. 
Föräldrarnas ekonomi tillåter nämligen inte att barnen skjutsas till en 
innerstadsskola. Hade familjerna bytt bostadsort men i övrigt behållit samma 
uppsättning villkor, så hade barnen Andersson, i kraft av familjens ekonomi, 
fortfarande haft praktisk möjlighet att gå kvar innerstadsskolan, medan familjen 
Melnyk hade haft svårt att lösa transport till den konfessionella skolan i 
Bygdehus.  

Kulturella villkor 
De kulturella villkoren rör normer, värden, status och sociala maktrelationer. 
Denna kategori är en sammanslagning av Frasers kulturella dimension och delar 
av Sens sociala konverteringsfaktorer. Dessa båda behandlar de normer, värden 
och sociala relationer som påverkar människors handlingar. För både barnen 
Melnyk och Andersson är det rimligt att anta att värdemönster och 
statushierarkier spelar in för hur föräldrarna väljer skola. I familjen Andersson 
finns en tradition av utbildningsframgång och prestation, och föräldrarna ser 
valet av grundskola som ett steg på en potentiellt lång utbildningskedja som 
även omfattar bra gymnasieskolor, prestigefyllda universitetsutbildningar och 
vidare specialisering inom ett attraktivt yrke. Det finns, kort sagt, ett system av 
status och normer som familjen själva utgör en del av. Det sätter dem i en 
bestämd position att välja utifrån, vilket i exemplet lett dem till att tidigt ställa 
sina barn i kö till en av de mest prestigefyllda och till studieresultat bästa 
skolorna i Västerköping. För familjen Melnyk har andra prioriteringar 
oundvikligen stått överst på agendan den senaste tiden, men likväl förväntas de 
nu välja skola, och likväl står de under påverkan av kulturella villkor. 
Gemenskapen i den kyrka de engagerat sig i, och inte minst deras egen 
bekännelse, utgör en form av värdemönster som kommit att influera deras 
skolval – eller åtminstone önskan om skolplacering.  

Politiska villkor 
De politiska villkoren utgör en något vidare villkorskategori än de övriga fyra. 
Begreppet politiskt har här hämtats från Frasers politiska dimension, som 
behandlar huruvida man har möjlighet att göra sin röst hörd, bli inkluderad och 
tillerkännas socialt och politisk inflytande. Utifrån K. Olsons (2008b) 
diskussion om Frasers politiska dimension så skulle de politiska villkoren kunna 
sägas omfatta såväl möjligheten att realisera individuella livsmål som att delta 
i gemensam och kommunikativ samhandling. Denna senare aspekt är av stor 
betydelse, och kommer att fördjupas mer i det tredje rättvisekriteriet. Förenklat 
kan de politiska villkoren sägas syfta på i vilken grad ens tillvaro, inklusive dess 
mer eller mindre gynnsamma villkor i övrigt, lever upp till kriteriet om 
deltagande och inflytande. Om man ser till familjernas personliga, geografiska, 
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ekonomiska och kulturella villkor, och gör en sammanvägd bedömning av vad 
familjerna vill, varför del vill, vad de kan och varför de kan – så har onekligen 
familjen Andersson större möjligheter att delta i och utöva inflytande i livet i 
stort, men också i förhållande till skolval. För dem går det närmast att tala om 
ett fritt skolval, medan skolval för familjen Melnyk framstår som en mer 
skenbar frihet.  

Om det (o)jämlika skolvalet… 
Kriteriet om deltagande och inflytande uttrycker alltså att människor (i kraft av 
att vara aktiva, socialt handlande, med potential till intelligent förändring) ska 
ges rätt och möjlighet att, under jämlika villkor, delta i och utöva inflytande 
över utformningen av sina egna liv. Efter genomgången av hur Melnyks och 
Anderssons handlingsutrymme villkoras på olika sätt kan man nu, utifrån 
rättviseperspektiven, diskutera huruvida skolval är jämlikt.  

... enligt Fraser 
Frasers rättviseperspektiv är det som mest kraftfullt visar på hur människors 
handlingsutrymme konstitueras av sammanlänkande villkor, tillika det som 
tydligast intresserar sig för människors sociala deltagande. Målet om deltagande 
manifesteras i rättviseidealet ”parity of participation” – principen om jämlikt 
deltagande (Fraser, 2009, s. 16). Denna princip ska ses som just ett ideal och 
kan som sådant användas som en form av måttstock. Utifrån principen om 
jämlikt deltagande och Frasers tre rättvisedimensioner kan man blottlägga och 
stävja de barriärer som hindrar människor som Melnyks och Anderssons från 
att delta jämlikt, i relation till både mindre (som skolvalsfrågan) och större 
sammanhang (som i demokratiska processer).  

Frasers tredimensionella perspektiv på rättvisa har haft stor betydelse för 
utformningen av de fem villkorskategorierna. Genomgången av de ekonomiska 
villkoren (hos Fraser den ekonomiska dimensionen) visar hur familjers resurser 
spelar roll för valet av skola trots att allmän skolgång är avgiftsfri i Sverige. 
Som exempel lyfts fram att familjen Melnyk inte skulle kunna bekosta en längre 
skolskjuts på egen hand. Genomgången av kategorierna visar även hur de 
kulturella villkoren (hos Fraser den kulturella dimensionen) har betydelse, 
genom att koda vissa skolor som eftersträvansvärda för familjerna. Anderssons 
val av skola influeras till exempel av deras höga utbildningskapital, statusyrken, 
och så vidare. Detsamma gäller Melnyks val av skola, som valts av andra 
kulturella (här: konfessionella) skäl. Ekonomiska och kulturella orättvisor 
hänger enligt Fraser samman med åtgärder av omfördelning och erkännande. 
För att generalisera skulle man kunna säga att vissa skolor och profiler har mer 
att göra med ekonomi och omfördelning, och andra med kultur och erkännande. 
En del skolor har mindre klasser och därmed mer och fler resurser per elev, eller 
ett nära samarbete med företag och näringsliv för att möjliggöra framtida 
karriärer. För dessa skolor är det ekonomiska perspektivet framträdande. Andra 
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profiler och inriktningar, så som de konfessionella friskolorna, är intressanta 
främst ur ett erkännandeperspektiv.  

Frasers poäng är att dimensionerna av rättvisa samverkar. Föräldrarna 
Andersson arbetar exempelvis som läkare och jurist. Högt statuskodade yrken 
som dessa medför, utöver just en hög status, i regel också en god ekonomi och 
en viss social auktoritet. De gör kort sagt något med en, och hur man uppfattas 
av andra. Med dem följer ett gynnsamt utgångsläge vad gäller potentialen att 
delta och utöva inflytande i olika frågor, däribland skolval och utbildning. 
Medan den relativt gynnsamma positionen instinktivt kan tyckas ha mer att göra 
med inflytande i samhället i stort än just i förhållande till skolval, så hänger de 
ihop i ett längre perspektiv. Av exemplen framgår att den fristående 
grundskolan som barnen Andersson går i är en prestigefylld sådan, med barn 
från liknande bakgrund. Att både i hem- och skolmiljö ta intryck av de 
omgivande statushierarkier som existerar influerar hur man ser på sig själv, vad 
man värderar och vad man upplever sig kunna åstadkomma i livet. Barnen 
Andersson socialiseras alltså in i en miljö där rättvisans ekonomiska, kulturella 
och politiska dimension – möjligheten till påverkan – samverkar till ett 
gynnsamt utgångsläge med avseende på handlingsutrymme (jfr Fraser, 2003a).  

Genom att analysera skolval ur Frasers tredimensionella rättviseperspektiv 
synliggörs skillnader i familjerna Melnyks och Anderssons ”voice” vid själva 
valet, men också hur skolval på sikt riskerar att reproducera existerande 
ojämlikhet. De aspekter av orättvisa som berörts här är utifrån Frasers 
rättviseideal främst negativa då de hämmar ett socialt jämlikt deltagande. Om 
skolval leder till vad som i kapitel sju omtalades som en särskiljandets 
problematik, det vill säga till en genomgripande segregation, så uppstår inte 
bara en skevhet i barns livsutsikter. Utsikterna att se varandra som jämlikar 
försvåras också i grunden.  

... enligt Rawls 
Enligt Rawls är idén om en absolut jämlikhet svår att realisera. Samtidigt menar 
han att det viktigaste inte är att alla människor har lika mycket kvantitativ frihet, 
eller precis samma möjligheter. I kapitel sex analyserades två villkor under vilka 
Rawls menar att relativ ojämlikhet kan accepteras. Dessa kommer nu att kort 
behandlas i relation till Melnyks och Anderssons situationer. 

För det första måste socioekonomisk ojämlikhet, enligt Rawls, vara knuten 
till sociala positioner som står öppna för alla under skäliga möjligheter. I den 
Rawls-baserade analysen argumenterades för att det finns goda skäl att tillämpa 
villkoret om jämlikhet i möjligheter i förhållande till skolval, inte minst i 
skolvalssystem som bygger på ett ”aktivt” (obligatoriskt) skolval. Själva idén 
om skolval bygger på att det finns alternativ att välja bort; alternativ som skulle 
kunna vara sämre (sett till såväl studieresultat som andra faktorer), vilket även 
Skolkommissionen ger uttryck för (SOU 2017:35, s. 296). Om det nu finns 
bättre och mer prestigefyllda alternativ så räcker det inte att de är formellt 
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öppna, om det ska råda skälig jämlikhet i möjligheter. Alla med samma 
naturliga talang och motivation ska också ha ungefär samma möjligheter att nå 
dem. Skolval skiljer dock barn åt, inte baserat på deras talang eller motivation, 
utan baserat på hur deras föräldrar väljer. Ser man till Melnyks och Anderssons 
situationer kan man snabbt slå fast att det råder uppenbara skillnader i 
möjligheter att nå olika skolor. Skillnaderna kan dock inte förklaras med varken 
bristande talang eller motivation hos föräldrarna. Följaktligen råder inte, i 
överförd bemärkelse, skäligt jämngoda möjligheter för föräldrarna att välja, och 
för barnen att gå i en viss skola. Med anledning av Skolinspektionens (2022) 
rapport om fristående skolors mottagande och urval av elever, finns det också 
anledning att ifrågasätta huruvida alla skolor ens är öppna för alla, med tanke 
på att en majoritet av skolorna uppvisade brister i urvalsprocessen, bland annat 
genom att använda urvalsgrunder utan att informera om dem.  

För det andra menar Rawls att ojämlikhet behöver vara till fördel för 
samhällets minst gynnade, det vill säga för dem som ur ett livsperspektiv har 
lägst förväntningar på primära nyttigheter (Rawls, 2001/2005, s. 90ff). Det går 
inte att slå fast huruvida familjen Melnyk bör ses som hemmahörande i gruppen 
samhällets minst gynnade. Man kan dock konstatera att deras position är socialt 
relevant eftersom deras omständigheter beskrivs som särskilt försvårande för 
skolframgång i flera utbildningspolitiska texter. Skolval skulle vara till nytta för 
samhällets minst gynnade om det stärker deras totala förväntade tillgångar på 
primära nyttigheter i ett livsperspektiv. Så tycks dock inte fallet. Även om 
antalet skolor och profiler har ökat sedan införandet av skolvalsreformen, så har 
det inte skett jämnt fördelat och än mindre till fördel för familjer i Melnyks 
situation. Familjer i mindre kommuner som Bygdehus har fortfarande relativt 
sett få alternativ. Det ligger kort sagt inte i Bygdehus kommuns intresse att starta 
och driva fler skolor och profiler än vad som behövs för att garantera 
kommunens barn en skolplats, enkom för att göra skolval mer relevant för 
kommunens föräldrar. Med möjligheter till vinstuttag i grundskoleverksamhet 
finns dessutom i Sverige, som ett av mycket få länder i världen, ytterligare 
incitament för fristående huvudmän att driva sin verksamhet i områden där 
elevunderlaget är mindre resurskrävande (Vlachos, 2011). Barnen Andersson är 
i detta avseende en mer attraktiv elevgrupp än Melnyks (jfr Dahlstedt & Fejes, 
2019; Rönnberg, 2019). Skolmarknaden fungerar heller inte så att de sämre eller 
mindre eftertraktade skolorna per definition förbättras eller stänger på grund av 
bristande elevunderlag. Dels kommer elevunderlaget i kommunala skolor i 
mindre kommuner i regel att bestå (av nämnda skäl), dels är det svårare att 
stänga kommunala skolor, då de har mer långtgående ansvarsområden.  

Rawls påpekar att hans teori är till för att utvärdera grundstrukturen – 
organiseringen av samhällets viktigaste institutioner – som helhet. De båda 
rättviseprinciperna, och de villkor som här diskuterats, ger därför främst uppslag 
att principiellt tänka om rättvisa, snarare att med precision avgöra huruvida 
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kriteriet om deltagande och inflytande är uppfyllt i relation till mer avgränsade 
frågor som skolvalsfrågan.  

... enligt Sen 
Sen (1980, s. 218) menar att man, när man talar om jämlikhet, inte kan vara 
enbart ”concerned with good things” – till exempel lycka, önskningar eller 
nyttigheter – utan också måste se till ”what these good things do to human 
beings”. Kort sagt, vad kan en människa göra med de resurser och formella 
friheter som hon har? Frågan, gällande skolval, är alltså inte huruvida rätten att 
välja skola formellt existerar, eller ens hur brett den utnyttjas, utan hur den 
faktiskt låter Melnyks och Anderssons realisera sådant som de värdesätter. Hos 
Sen finns alltså inte en absolut, eller minsta, nivå av jämlikhet kopplat till 
deltagande och inflytande, men däremot ett tankesätt som omformulerar hur 
man behöver uppfatta värdepremissen.  

Som framgått i genomgången av familjernas villkor, så har onekligen 
föräldrarna Andersson en – med Sens terminologi – vidsträckt capability att 
uppnå funktioner (välja olika skolor) som de värdesätter. Men, även om familjen 
Melnyk objektivt har sämre förutsättningar, så kan de faktiskt också uppnå en 
funktion de värdesätter, nämligen en plats i den konfessionella skolan. Man 
skulle kunna säga att utifrån capability approach så spelar inte mängden skolor 
den viktigaste rollen, utan vilka skolor som faktiskt kan väljas. Om det fanns 
fler likadana skolor, eller fler sämre skolor, hade det inte gynnat Melnyks 
capability kvalitativt i detta fall (Kelly, 2007). Skolval blir alltså bara relevant 
för familjer om det möjliggör för dem att välja en skola de värdesätter. Låt säga 
att Melnyks geografiska villkor skulle förändras, så att de istället skulle bo i 
Västerköpings innerstad, men att deras situation i övrigt skulle vara densamma. 
Även om de då skulle ha fler potentiella skolval tillgängliga, så skulle de inte 
ha möjlighet att uppnå just funktionen av att få en plats i den konfessionella 
skolan längre (till följd av bland annat ekonomiska villkor).  

I förhållande till kriteriet om deltagande och inflytande tillför capability 
approach en, som Sen (1980, s. 220) beskriver den, ”morally relevant 
dimension.” För de allra flesta framstår trots allt vissa former av deltagande och 
inflytande som mer relevanta än andra, eftersom människor värdesätter olika 
saker. Samtidigt behöver capability approach kompletteras med mer strukturella 
analyser. I förhållande till de båda exemplen skulle man kunna hävda att 
Melnyks, med avseende på just skolval, har tur att det råkar finnas en tillgänglig 
konfessionell skola som representerar en värdesatt funktion för dem. För andra 
invånare i Bygdehus, som i stort delar familjen Melnyks villkor, är det tänkbart 
att skolan blir mindre lockande på grund av dess profil. Ännu fler är de vars 
geografiska villkor liknar familjen Melnyks, men som på grund av just dessa 
villkor (att bo i områden med få valalternativ) inte har tillgång vare sig till vare 
sig denna eller till andra skolprofiler utöver de kommunala. Generellt kan man 
därför, med capability approach, säga att skolval ökat den verkliga friheten för 
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somliga, men framförallt tenderar att vara relevant för dem vars villkor i övrigt 
är gynnsamma (Sen, 2009, s. 215ff).  

Kriteriet om samhället (det rättvisa och 
demokratiska) 
Det tredje kriteriet, kriteriet om samhället, behandlar vad som bör vara målet 
för organiseringen av det rättvisa och demokratiska samhället. Kriteriet är 
grundat i rättviseperspektiven såtillvida att dess logik kan uttryckas som 
”Samhället bör organiseras i enlighet med kriteriet om människan och kriteriet 
om deltagande och inflytande”. Det vill säga: givet att man ser människor som 
aktiva och socialt handlande, och i kraft av det berättigade till både rätten och 
möjligheten att delta i och utöva inflytande över utformningen av sina liv, så 
behöver organiseringen av samhället reflektera dessa båda kriterier. I kriteriet 
om samhället uttrycks detta som att främja människors handlingspotential.  

Gemensamt för rättviseperspektivens syn på samhällets organisering är också 
att människor ska kunna vara delaktiga i utformningen av det. Förenklat skulle 
man kunna tala om en gemensam demokratisk agenda som relateras både till 
deltagandet i politiska processer och till behovet av att hitta former för 
människor att samexistera (Benhabib, 1996; Morison, 2007). Denna 
demokratiska ansats är även helt central hos Dewey (1916/1999), som ser 
demokrati närmast som ett uttryck för ett pluralistiskt samhälle präglat av 
ömsesidig kommunikation, snarare än som ett alternativ bland andra 
styrelseskick (Englund, 1999). Den handlingspotential som uttrycks i kriteriet 
om människan, och som värnas i kriteriet om samhället, har en djup social 
dimension som handlar om att tillsammans, genom reflekterat handlande, 
kontrollera samhällsformeringen till det bättre. Denna form av social intelligens 
är för Dewey själva innebörden av demokrati. För att förverkliga denna 
potential krävs ett erfarenhetsutbyte i vilket man exponeras för andra 
människors tankevärldar, utvecklar en förståelse för deras livsval och lever sig 
in i deras situation. Socialt intelligent handling förutsätter alltså mellanmänsklig 
kommunikation, men inte vilken som helst, utan fri och fullständig 
kommunikation inom och mellan grupper (Dewey, 1916/1999, s. 123ff; se även 
Englund, 1999). Endast i och genom denna uppriktigt sociala och 
mellanmänskliga dimension uppenbaras delade intressen, problem och 
lösningar. Kriteriet om samhället lyder: 

 
III. Målet för organiseringen av samhället bör vara att främja 
människors individuella och gemensamma handlingspotential. 
Detta förutsätter en strävan mot fri och fullständig 
kommunikation inom och mellan grupper.  
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På grund av betoningen av kommunikation så medför kriteriet om samhället ett 
särskilt fokus på samhällets sociala institutioner. Det innebär att organiseringen 
av skolan, i vilken skolvalsfrågan ingår, behöver förstås och utvärderas med 
hänvisning till kriteriet. Dessa aspekter kommer att fördjupas mer, men först 
ska kriteriet belysas utifrån hur det är representerat i rättviseperspektiven.  

Om organiseringen av samhället… 
Eftersom kriteriet om samhället hanterar det mest omfattande temat av de tre 
kriterierna, så finns inte utrymme att föra alltför långtgående resonemang om 
Rawls, Frasers och Sens egna framställningar av det. De använder inte själva 
just begreppet handlingspotential, och bekänner sig heller inte uttryckligen till 
Deweys kommunikationskriterium. Deras respektive synsätt på hur samhället 
bör organiseras syftar dock alla, mer eller mindre utvecklat, till att skapa 
förhållanden under vilka människor kan leva och verka i enlighet med såväl 
kriteriet om människan som kriteriet om deltagande och inflytande. Kort sagt 
att främja människors potential att handla, både individuellt och i interaktion 
med andra. I de följande tre avsnitten förs en meta-teoretisk diskussion om hur 
rättviseperspektiven blir – och inte blir – relevanta i förhållande till den Dewey-
grundade formuleringen av kriteriet om samhället.  

… enligt Rawls 
Rawls rättviseperspektiv är det som både mest och tydligast diskuterar 
organiseringen av samhället. Att åstadkomma en långsiktigt stabil organisering 
av ett samhälles grundstruktur, som anger villkoren för det sociala 
samarbetssystem han ser samhället som, är för Rawls själva målet med 
rättvisan. Rawls (1993/2005) tänker sig att man, genom att grunda samhällets 
organisering i en rättviseuppfattning som alla dess deltagare har rimliga skäl att 
acceptera, stötta och handla i enlighet med (hos Rawls uttryckt i de båda 
rättviseprinciperna), så ges människor möjlighet att fungera som fullt 
deltagande medlemmar med ett visst handlingsutrymme; ett utrymme att 
använda sina båda moraliska förmågor att agera rationellt och förnuftigt. I denna 
mening skulle man kunna säga att Rawls syn på samhällets organisering syftar 
till att främja människors handlingspotential och samarbete. 

Även om Rawls perspektiv alltså övergripande kan sägas stämma in i kriteriet 
om samhället så är det samtidigt det mest diskutabla i relation till Deweys 
(1916/1999) kommunikationskriterium. För Dewey är den fullständiga och fria 
kommunikationen kärnan i det socialt intelligenta handlandet; själva 
förutsättningen för socialt intelligenta lösningar i både mindre skala och på 
större institutionell nivå (Hickman, 2006). Även Rawls menar att människor ska 
kunna vara delaktiga i upprättandet av regler för utformningen av 
grundstrukturens institutioner. Detta deltagande sker främst med bas i den 
moraliska förmågan att agera förnuftigt, som enligt Rawls (1993/2005, s. 104) 
är ”exhibited in the reasoning of citizens in the political life of a well-ordered 
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society” (se även Rawls, 1971/1996, s. 221f).  Rawls syn på vad som ska 
kommuniceras, delas och prövas är dock snävare än Deweys. Rawls menar att i 
ett pluralistiskt samhälle bör en rättviseuppfattning grundas i en överlappande 
konsensus, och vara politisk såtillvida att den är fristående från människors 
skilda uppfattningar om vad som är moraliskt gott och värdefullt. Det är utifrån 
denna konsensus som överväganden om grundstrukturens organisering ska ske. 
Det problematiska sett ur Deweys kommunikationskriterium är att många 
aspekter av mänskligt liv då skulle bli uteslutna från den demokratiska agendan. 
Om främjandet av människors handlingspotential förutsätter en strävan mot fri 
och fullständig kommunikation inom och mellan grupper, tycks det inte befogat 
att reducera det kommunikativa utbytet till sådant man redan förutsätts vara 
överens om. Man kan heller inte veta vilka intressen som är delade, eller vilka 
sociala problem som är gemensamma, utan att ges tillfälle att pröva dem. För 
att förstå andra människors ståndpunkter behöver man en förståelse för deras 
bevekelsegrunder. Rimligen måste därför en fri och fullständig kommunikation, 
för att vara genuint prövande, också kunna omfatta och bygga på moraliska 
anspråk (Campbell, 1995). Rawls vänder sig inte emot den tanken i sig, men är 
av uppfattningen att sådana antaganden ska lämnas utanför överväganden om 
ordnande politiska rättviseprinciper (i sina senare texter öppnar Rawls upp för 
fler typer av moraliska argument, även om betoningen fortsatt är mer på 
konstitution än på deliberation, se Çelik, 2019; Gutmann & Thompson, 1996, s. 
39). En sådan uppfattning förutsätter nästan en tilltro till att det skulle vara 
möjligt att ställa sig utanför sina moraliska försanthållande, något som man 
utifrån Dewey (1922/1983, s. 219; se även Arneback, 2012) får betrakta som en 
omöjlighet.  

… enligt Fraser 
Frasers rättviseperspektiv fördjupar rättvisedimensionerna i kriteriet om 
samhället, och tangerar Deweys synsätt på kommunikation och demokrati. Här 
behandlas de två mest intressanta beröringspunkterna: den mellan principen om 
jämlikt deltagande och Deweys kommunikationskriterium, och den mellan 
transformativa strategier och socialt intelligent handlande.  

Fraser (2007, s. 319) menar att hennes perspektiv, i jämförelse med capability 
approach, främst intresserar sig för ”’capabilities’ for social interaction, rather 
than on capabilities for individual ’functionings’; thus, it highlights the social 
character of social life.” Denna sociala dimension av jämlikt deltagande skulle 
kunna liknas vid Deweys kommunikationskriterium, som i kriteriet om 
samhället står i förbindelse med människors handlingspotential. Om man ska 
kunna realisera en strävan mot fri och fullständig kommunikation inom och 
mellan grupper, så behöver dess medlemmar ha vad som av Fraser här kallas 
för en capability till social interaktion. Enligt Dewey (1916/1999, s. 140) är ett 
samhälle som ”internt och externt sätter upp barriärer för fritt umgänge och 
kommunikation av erfarenheter” inte önskvärt. Det är en uppfattning som delas 
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av Fraser, som genom sitt tredimensionella rättviseperspektiv dessutom 
erbjuder mer robusta redskap för att identifiera, förstå och potentiellt kullkasta 
dessa barriärer (jfr Fraser, 2008).  

Det står emellertid inte helt klart hur detta ska gå till, det vill säga hur man 
ska kunna gå från existerande orättvisor i människors capability till social 
interaktion, till att närma sig Deweys kommunikativa ideal. Fraser argumenterar 
genomgående för att transformativa strategier i regel har en större potential än 
affirmativa. Fraser uttrycker emellertid bara en inriktning för de transformativa 
strategierna: att söka förändra orättvisa strukturer i grunden istället för att bara 
bekämpa orättvisor inom ramen för de strukturer som ger upphov till dem. 
Denna inriktning skulle kunna bidra till ett socialt intelligent handlande. Utifrån 
Dewey (1922/1983; 1932/1985) handlar denna form av handlande om att 
tillämpa ett moraliskt reflekterat förhållningssätt på gemensamma sociala 
problem, genom att överväga handlingsalternativ – strategier om man så vill. 
Frasers diskussion om för- och nackdelar med affirmativa och transformativa 
strategier kan alltså informera och strukturera den prövande process som 
kännetecknar socialt intelligent handlande, genom att identifiera den 
transformativa potentialen hos olika handlingsalternativ. Annorlunda uttryckt: 
vid prövningen av ett alternativ kan man analysera vad som utmärker det som 
strategi – affirmativt eller transformativt – och utifrån det fråga sig huruvida 
alternativet kan antas främja eller hämma ett jämlikt deltagande med hänvisning 
till rättvisans ekonomiska, kulturella och politiska dimensioner. Eller, med 
Deweys terminologi, huruvida alternativet bidrar till ett mer jämlikt utbyte av 
erfarenheter, som bättre kan belysa dels vad som utgör gemensamma sociala 
problem (och intressen), dels hur de kan lösas.   

… enligt Sen 
Sens (1992, 2009) capability approach är det mest öppna av 
rättviseperspektiven, såtillvida att mycket lite konkret blir sagt gällande hur man 
bör se på organiseringen av samhället. Sen utgår inte ifrån ett avgränsat 
territorium, som exempelvis en nationalstat, och hans ambition är inte att tänka 
sig fram till rättvisa institutioner. Capability approach kan snarare användas för 
att analysera hur de redan existerande institutionerna definierar individers 
verkliga friheter. Samtidigt utgör capability approach, som Robeyns (2017) 
skriver, inte bara ett generellt perspektiv på människors friheter, utan ett bredare 
ramverk om och för utveckling och demokrati.  

Sen (2009) slår fast att det bara är genom offentlig diskussion och 
överläggning som man kan nå en bättre förståelse för vilken roll, räckvidd och 
betydelse som olika typer av funktionskombinationer har i en specifik kontext 
– och därigenom vilka capabilities som är de mest grundläggande. Genom 
demokratiska processer som alstrar ett sådant relevant informationsfokus på 
människors verkliga friheter tänker sig Sen att samhällets institutioner ska 
kunna reformeras och anpassas för att, med Deweys terminologi, främja 
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människors handlingspotential. Genom att uttrycka sig vagt om organiseringen 
av samhället blir Sen paradoxalt nog den av rättviseperspektiven som, likt 
Dewey, mest explicit tar fasta på människans handlingspotential och moral som 
sprungen ur hennes miljö. I praktiken håller Sen just miljön – bestående av 
människor i interaktion – som ansvarig för att komma fram till och besluta om 
vad som är en rättvis organisering av samhället.  

Det framstår därför som märkligt att Sen, mot bakgrund av sin betoning av 
demokratiska processer, inte är särskilt upptagen vid utvecklandet av 
människors demokratiska karaktär. För Dewey utgör denna aspekt – denna vana 
att moraliskt reflektera och kommunicera – en grundbult för samhällets 
utveckling. Kramm (2019) menar att man skulle kunna förstå begreppet 
capability som en frihet att erövra olika vanor som underbygger värdesatta 
funktioner (Deweys begrepp vana blir här alltså en länk mellan capability och 
funktion). Om denna tanke överförs till ett samhällsperspektiv ges 
skolutbildning en mer betydande ställning. Det kan då hävdas att om vi – som 
samhällsgemenskap – värdesätter socialt intelligenta lösningar, så bör vi också 
utforma skolan för att främja barns capability att erövra en demokratisk vana att 
handla socialt intelligent.  

Skolutbildning, skolval och barns handlingspotential 
För Dewey tycks det fullt möjligt att tillhöra flera typer av sociala sammanhang: 
en familj, en arbetsplats, ett trossamfund, ett idrottslag, ett kriminellt gäng, en 
nationalstat och så vidare. Värdet av den socialisation som sker i dessa 
sammanhang beror dock, enligt Dewey (1916/1999, s. 121f), på de vanor och 
mål som finns hos sammanslutningen. Om ett samhälle har som ideal att 
förändras till det bättre, så menar Dewey att det krävs en uppsättning normer 
och metoder för utbildning som skiljer sig från ett samhälle som oreflekterat 
reproducerar existerande vanor.  

En viktig utgångspunkt i den här avhandlingen har varit att dagens 
utbildnings- och skolvalssystem förstås som präglade av – och delvis som 
uttryck för – det liberaldemokratiska samhället, med dess förtjänster och 
utmaningar. Kriteriet om samhället är därför särskilt relevant i förhållande till 
just det liberaldemokratiska samhället. Enligt Brighouse (2006) bör skolan syfta 
till att främja barns förmåga att leva ett rikt liv, genom att utveckla deras 
autonomi, förbereda dem för ett meningsfullt deltagande i arbetsliv samt fostra 
dem att till att fungera som goda demokratiska medborgare. Utifrån kriteriet om 
samhället skulle dessa mål kunna beskrivas som en pedagogisk bas – en läroplan 
– för att genom skolutbildning främja barns handlingspotential.  

Vad gäller just skolutbildning så utgör den ett tämligen unikt socialt 
sammanhang. I hemmet möter barn de värden, de uppfattningar, de önskningar 
och de livsval som värderas där. Men i skolan finns potentialen att under de 
mest formativa åren av en människas liv expandera barns kommunikativa 
kapacitet och därigenom gjuta en grund för det socialt intelligenta handlandet – 
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för demokratin – att bygga vidare på. Skolan kan, som Hansen och James (2016) 
uttrycker det, kultivera demokratiska vanor; vanor som inbegriper en lyhördhet 
för nya människor och kulturella uttryck. Vanor som medför en förmåga att se 
bortom sig själv och ett mod att handla snarare än att bara betrakta. Skolan kan 
emellertid bara frambringa denna vana, om skolans miljö är pluralistisk. Det är 
nämligen, som Hansen och James (2016, s. 101) påpekar, inte så att lärare eller 
för den delen elever besitter en magisk förmåga att utbilda eller att direkt 
påverka någon. Istället är det just miljön, det sociala sammanhanget, som 
indirekt påverkar: ”For Dewey, it is the interaction in the specific environment 
that educates, not the supposedly one-way or even two-way ‘transfer’, directly, 
from one mind to another” (se även Dewey, 1916/1999, s. 54). Skolmiljön i sig, 
och de människor som interagerar i den, är alltså lika viktiga som det stoff som 
behandlas och de metoder som används (de är delar av miljön). Genom att 
erkänna behovet av dialog mellan det pluralistiska samhällets grupper, och låta 
utformningen av skolan ske utifrån detta behov, kan riskerna för isolering och 
kommunikativa barriärer dämpas (jfr Wahlström, 2014, 2016).  

Detta avsnitt har kopplat samman skolutbildning med stora och komplexa 
frågor om socialisation och demokrati, men det är i relation till dem som 
skolvalsfrågan behöver positioneras. Som den dominerande principen för 
elevfördelning i grundskolan har föräldrars skolval en väsentlig betydelse för 
barns erfarenheter av utbildning, och därmed för kultiverandet av demokratiska 
vanor; vanor som kvalificerar en person för ”ett liv i förening med andra, av 
gemensam, delad erfarenhet” (Dewey, 1916/1999, s. 127). Skolvalssystem 
världen över ser onekligen mycket olika ut sett till omfattning, profiler, 
finansiering, planering, urvalskriterier och så vidare. En mycket övergripande 
slutsats om dem, som även lyfts fram i de utbildningspolitiska texter som 
analyserats i avhandlingen, är att de tenderar att stärka segregationen mellan 
skolor (se t.ex. SOU 2020:28, s. 197; Wilson & Bridge, 2019). I ljuset av 
Deweys betoning av den fullständiga och fria kommunikationen inom och 
mellan grupper, som grund för socialt intelligent handlande, är en sådan 
utveckling djupt problematisk ur både ett pedagogiskt och ett demokratiskt 
perspektiv. 

Mot bakgrund av den diskussion som förts i kapitlet kan rättvisekriterierna 
rekonstrueras i förhållande till barn, skolutbildning och skolval:  

 
I. Barn har potential att vara aktiva socialt handlande individer 
som genom reflekterat handlande kan åstadkomma intelligent 
förändring för både sig själva och det samhälle de befinner sig i. 
II. Barn ska ges rätt och möjlighet att, under jämlika villkor, få 
utveckla förmågor som låter dem delta i och ha inflytande över 
utformningen av sina liv. 
III. Målet för organiseringen av skolutbildningen bör vara att 
främja barns handlingspotential, vilket förutsätter en strävan mot 
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fri och fullständig kommunikation inom och mellan grupper i form 
av en pluralistisk lärandemiljö.  

 
Om organiseringen av skolutbildningen (i vilken skolval ingår) inte bidrar till 
att främja barns handlingspotential i linje med dessa kriterier, så som de 
diskuterats i detta kapitel, så behöver den justeras. Den behöver då, som Dewey 
(1933/1986, s. 84) skriver, experimentellt prövas, och formuleras ”in idea”. 
Men – ska tilläggas – också i praktisk handling, ”into a new integration, in 
which social forces will realize values in individual lives more broadly and 
equitably than at present.” 

De tre integrerade rättvisekriterierna understryker att en sådan justering inte 
enbart handlar om att skapa en mer jämlik process att välja skola. Det beror på 
att skolvalsfrågan inbegriper både ett perspektiv som är här och nu, och ett som 
är mer framtidsinriktat. I här och nu-perspektivet tenderar det omedelbara att 
hamna i fokus, i form av föräldrars val och möjligheter att välja skola, liksom 
de resurser som skolor behöver för att klara de förändringar i skollandskapet 
som uppstår till följd av skolvalssystemet. Detta perspektiv har en framskjuten 
position i de utbildningspolitiska texter som analyserats i avhandlingen. I 
förhållande till detta perspektiv är det – som behandlingen av kriteriet om 
deltagande och inflytande visat – uppenbart att föräldrarna Melnyk och 
Andersson har mycket olika förutsättningar.  

Ju mer framtidsperspektivet vägs in, som betonar de långsiktigt sociala 
följderna av skolval, desto mer aktualiseras de pedagogiska dimensionerna av 
skolval som diskuterats genom avhandlingen, och här specifikt i kriteriet om 
samhället; de som handlar om att främja barns förmåga att leva ett rikt liv 
(Brighouse, 2006), att kultivera demokratiska vanor (Hansen & James, 2016) 
och att skapa mer jämlika förutsättningar för en fri och fullständig 
kommunikation inom och mellan grupper (Dewey, 1916/1999; Fraser, 2003a, 
2008). I framtidsperspektivet finns förhoppningen att skolan ska kunna främja 
alla barns handlingspotential, oberoende av om deras förutsättningar återspeglar 
familjen Melnyks eller familjen Anderssons.  

Avslutande reflektioner 
Framtidsperspektivet, som uttrycker en undran om vad som skulle kunna bli och 
vara, är en passande plats att avsluta på. Denna undran har på sätt och vis både 
varit upprinnelsen till avhandlingen, och en ledsagare genom den. Den bygger 
på föreställningen att sociala frågor och fenomen inte är förutbestämda – vare 
sig hur de utspelas eller hur de uppfattas – och att de därför är värda att prövas. 
I boken Freedom fångar sociologen Zygmunt Bauman träffsäkert denna premiss 
i följande rader:   
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Human history is not predetermined by its past stages. The fact 
that something has been the case, even for a long time, is not a 
proof that it will continue to be so. Each moment of history is a 
junction of tracks leading towards a number of futures. Being at 
the crossroads is the way human society exists. […] The future 
differs from the past precisely in leaving ample room for human 
choice and action (Bauman, 1988, s. 89).  

 
Det finns något tilltalande i att uppfatta den sociala tillvaron som varande i ett 
vägskäl, då det öppnar för en potential att förändra orättvisor. Uppfattningen 
stryker samtidigt också under vikten av att värna och underhålla sådana aspekter 
av det sociala livet som främjar människors (individuella och gemensamma) 
handlingspotential. Dessa aspekter existerar inte av sig själva, och skyddas och 
utvecklas inte utan ansträngning. Avhandlingens slutord formuleras därför i 
gränslandet mellan uppmuntran och uppmaning, och i relation till både den 
pedagogiska forskningen och den svenska utbildningspolitiska kontexten.  

Den övergripande ambitionen med avhandlingen har varit att försöka visa på 
att skolvalsfrågan kan och bör bindas samman med mer grundläggande 
pedagogiska mål med utbildning. Vägen har gått via pedagogisk filosofi, och 
längs breda frågeställningar om rättvisa och om förhållandet mellan skola och 
samhälle. Det är inte den vanligaste typen av studie, särskilt inte i en tid då den 
pedagogiska forskningen sedan några decennier alltmer kommit att ställas inför 
kravbilden att bidra med evidens- och effektbaserade undervisningsmetoder 
som optimerar elevers lärande. Här ska inte föras någon fördjupad diskussion 
om denna kravbilds grundantaganden, eller varför den kan tyckas svårförenlig 
med ett utbildningsfält som bland mycket annat präglas av lokala variationer 
som medför betydande utmaningar att såväl identifiera som tillämpa en ”best 
practice” (jfr Biesta, 2007; Evaldsson & Nilholm, 2009). Onekligen är en 
förståelse för den organiska undervisningsprocessen betydelsefull för både 
pedagogisk forskning och praktik. En avgörande fråga i sammanhanget är dock 
vilka mål som undervisningen och utbildningssystemet i stort har för ögonen. 
Dessa mål är inte givna, utan konstrueras som ett resultat av historiskt specifika 
förhållanden och av förhandling om olika intressen och behov. De inbegriper 
en moralisk och värdebaserad dimension som evidensbaserade effektstudier 
inte förmår fånga upp, då denna dimension varken kan fixeras eller fastställas 
en gång för alla. Målens komplexitet pekar på behovet av kritiska och prövande 
pedagogiska analyser dels av målen i sig, hur de kan definieras och hur de 
uppstår, dels av hur de kommer till uttryck genom utbildningspolitiska reformer 
och huruvida dessa reformer bidrar till att förverkliga eller motarbeta dem. 
Argumentet för att se skolval som en större social och pedagogisk fråga än 
enbart en rätt att välja skola är därför lika enkelt som effektivt: valfriheten 
tenderar att bli relevant endast för somliga (som har gynnsamma villkor att 
utnyttja den), men de djupare pedagogiska frågorna gäller alla.  
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Pragmatismen har, genom Deweys (1922/1983, 1932/1985, 1933/1986) 
handlings- och moralfilosofi, bistått med en kritisk och prövande analytisk 
ansats till skolvalsfrågan. Ansatsens styrka ligger i övervägandet av flera 
tänkbara handlingsalternativ, var för sig och integrerat, i syfte att uppnå en mer 
reflekterad kunskap med potential att föreslå socialt sett bättre lösningar på 
gemensamma sociala problem. Den här avhandlingen har försökt bidra till att 
klargöra vad vägskälet består i, och till att reflektera över innebörden av möjliga 
vägval, för att fortsätta med Baumans (1988) bild. Den beslutande makten är 
dock förlagd till den utbildningspolitiska kontexten, som varit fokuspunkten för 
avhandlingens analyser. Fraser (2007) menar att kritiska och prövande studier 
behöver ställa frågor om vilket utrymme som den rådande politiska kulturen – 
det politiska samtalet – öppnar för i relation till rättvisefrågor; vilka vägar som 
tycks möjliga att beträda. I kapitel fyra visades på hur det värdebaserade talet 
om skolvalsfrågan genomgått en betoningsförskjutning från en kollektivistisk 
till en individualistisk utbildningsdiskurs. I kapitlet noteras emellertid även vad 
som beskrivs som ett embryo till ännu en diskursförskjutning. Under 2010-talets 
andra hälft intar de analyserade utredningarna en mer problematiserande ton till 
valfrihet, och bara under de senaste månaderna har flera mediala och politiska 
utspel gjorts gällande skolvalsfrågan. Bland annat höll skolminister Lena 
Axelsson Kihlblom den 17 februari 2022 en pressträff där förslag presenterades 
som ”innebär att skolvalet ska bli mer rättvist” (Utbildningsdepartementet, 
2022; se även Prop. 2021/22:158). Som avhandlingen visat så kan ”rättvist” 
betyda många olika saker. Delar av skolvalsdiskussionen de senaste åren har 
främst kretsat kring valfriheten i sig, och kring initiativ med avsikt att göra det 
lättare för fler att välja genom att exempelvis korta eller förbjuda kötider. I takt 
med att skolsegregationen har ökat och uppmärksammats har samtidigt även 
aspekter av allsidighet i undervisning och lärandemiljö förts fram på agendan. 
För att återigen tala med Faser (2007) så verkar det alltså som att den politiska 
kulturen, genom detta embryo, åtminstone gläntar på dörren till ett mer 
prövande samtal om skolvalsfrågan. 

Ett sådant samtal är dock i behov av förnyade diskursiva grundvalar. När 
valfrihetsreformerna genomfördes på 1990-talet var föreställningen om det 
kollektiva negativt laddad och förknippad med en stat som kväver individers 
val och utveckling. Detta medan det individuella stod för ett mer frihetligt och 
pluralistiskt perspektiv. Till viss kan man nog säga att det offentliga samtalet 
om skolval fortfarande präglas av denna dikotomi. Pragmatismansatsen och de 
tre rättviseperspektiven visar dock på andra dimensioner av det kollektiva, om 
man med det, som Dewey (1933/1986, s. 80), menar ”individuals-in-their-
relations”. I detta kapitel har återkommande talats om en mänsklig 
handlingspotential som inte bara är individuell, utan gemensam. En sådan 
ingång är inte hämmande eller kvävande. Den underbyggs av en 
mellanmänsklig samhörighet grundad i meningsfulla erfarenhetsutbyten 
(Dewey talar om delade intressen), och syftar till att åstadkomma förhållanden 
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som förmår förverkliga både gemensamma och individuella mål. Detta är 
givetvis abstrakta ideal, men själva utgångspunkten – betoningen av 
samhörighet och en kombinerad individuell och gemensam handlingspotential 
– har onekligen mer positiva konnotationer än de som associeras med det 
kvävande kollektivet. Den föreslagna ingången ger, med Sens (2009, s. 231) 
terminologi, ett delvis förnyat ”informational focus” vad gäller de mål som 
skolan bör organiseras och utvärderas utifrån. Den påbjuder även ett genuint 
reflekterat förhållningssätt för politiken – för demokratin – som reflekterar 
pragmatismens undersökningsmetod (Westbrook, 2005). En sådan målsättning 
för det demokratiska samtalet, som med sitt intresse för intersubjektiv 
viljebildning kan liknas vid mer deliberativa modeller (Gutmann & Thompson, 
1996), öppnar också upp för mer transformativa strategier (Fraser, 2003a). 
Föreställningen att marknaden gynnar skolors och elevers utveckling är socialt 
konstruerad, och där det sociala är, är också det moraliska (Dewey, 1922/1983). 
Det finns alltså inte utrymme att avpolitisera marknaden som en given ram inom 
vilken endast affirmativa justeringar av valfrihetens spelrum och uttryck kan 
komma ifråga; själva upphovet till orättvisor – ramen i sig – måste också kunna 
utgöra en av de aspekter som görs till föremål för prövning. 
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