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Sammendrag 

I denne masteroppgaven analyserer jeg hvordan det sosialdemokratiske og det 

markedsliberale kunnskapsregimet kommer til uttrykk i Fritt skolevalg – høring om forslag til 

endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Bakgrunnen for å studere dette knytter seg 

til utdanningspolitiske dreininger i det norske utdanningsfeltet generelt, og den stadig 

vitaliserte debatten om fritt skolevalg som inntaksordning spesielt. Formålet med denne 

studien er å identifisere og avdekke hvordan ulike kunnskapsregimer som kulturelle 

referanserammeverk for problemidentifiserings- og løsningsstrategier i det 

utdanningspolitiske feltet kommer til uttrykk gjennom språk og diskurs i høringsrunden. Den 

overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven er: 

På hvilken måte kommer diskursene om valgfrihet og segregering til uttrykk i «Fritt 

skolevalg – høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6», 

og på hvilken måte er disse preget av det sosialdemokratiske og det markedsliberale 

kunnskapsregimet?  

 

For å besvare min overordnede problemstilling stilte jeg følgende forskningsspørsmål:  

På hvilken måte reproduseres og utfordres begrepet om fritt skolevalg som ideologisk 

common sense? Hvordan argumenterer ulike høringsinstanser for og imot fritt 

skolevalg i segregeringsdiskursen?  

 

Ved hjelp av Norman Faircloughs rammeverk for kritisk diskursanalyse analyseres og 

undersøkes hvordan det sosialdemokratiske og det markedsliberale kunnskapsregimet 

kommer til uttrykk i høringsnotatet og i en rekke høringssvar. Dette gjorde jeg ved å analysere 

hvordan ulike forestillinger av rettferdighetsprinsipp i utdanning og utdanningens 

verdigrunnlag og instrumentalitet kommer til uttrykk i høringsinstansenes diskursdeltakelse i 

diskursene om valgfrihet og segregering. Et av mine sentrale funn er at tilhengere av fritt 

skolevalg i all hovedsak trekker på det markedsliberale kunnskapsregimet, mens motstandere 

av inntaksordningen derimot i større grad trekker på det sosialdemokratiske 

kunnskapsregimet. Jeg finner på samme tid at dette ikke er eksklusivt: i enkelte høringsbidrag 

trekkes det både på det ene og det andre kunnskapsregimet, noe som i høyeste grad er i tråd 

med kunnskapsregimebegrepenes analytiske karakter. Dermed eksisterer det også en form for 

hybridisering av de ulike kunnskapsregimene i disse høringssvarene. Dette ser jeg i 

sammenheng med policybaner som utvikles innad i den norske utdanningssfæren og i 
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samspillet mellom den norske og den internasjonale utdanningssfæren. Et hovedfunn i denne 

masteroppgaven er at ulike høringsinstanser ved hjelp av språket og sine retoriske og 

språklige valg gir uttrykk for forestillinger om hvordan samfunnet er generelt, og hvilke 

utfordringer og problemer som eksisterer i utdanning, skole og i inntaket til videregående 

skole spesielt. Med sine språklige valg og virkemidler deltar de i ulik grad i en kamp om 

definisjonsmakt samtidig som de anvender språket som en arena for forfektelse av egen 

ideologi - noe jeg ser i tråd med hegemonisk kamp - i sin deltakelse i diskursen om valgfrihet 

og segregering. Ved bruk av kritisk diskursanalyse som metode har jeg avdekket hvordan 

disse forestillingene kan forstås som rammet inn av ulike kunnskapsregimer som kulturelle 

referanserammeverk for problemidentifisering- og løsning i det utdanningspolitiske feltet.   
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1 Innledning  

1.1 Avgrensning av tema og problemstilling  

Temaet for denne masteroppgaven er hvordan ulike aktører i den norske utdanningssfæren 

forholder seg til fritt skolevalg i høringsrunden om nasjonal innføring av fritt skolevalg, og 

hvordan deres forståelse av inntaksordningen kommer til uttrykk i to sentrale diskurser; 

valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen. På bakgrunn av dette skal jeg analysere 

utvalgte høringsinstansers deltakelse i Fritt skolevalg – høring om forslag til endringer i 

forskrift til opplæringsloven kapittel 6 generelt, og diskursdeltakelse i valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen spesielt.  

 

Inntaksordninger til videregående opplæring er et omdiskutert og debattert utdanningspolitisk 

og pedagogisk tema som lenge har blitt viet oppmerksomhet i den norske og den 

internasjonale konteksten. Debatten har vært særlig fremtredende i Oslo og ifølge 

Guneriussen (2012: 2) har inntaksordningen blitt endret syv ganger siden 1982. Hvilken 

inntaksordning som skal praktiseres i ulike fylker i Norge er opp til hver enkelt 

fylkeskommune i kraft av deres rolle som skoleeier. Som et resultat av fylkeskommunenes 

lokale vurderinger av behov, demografi og tidligere praksis, er det i dag ni fylker som 

praktiserer fritt skolevalg, fire fylker som praktiserer fritt skolevalg innenfor fastsatte 

inntaksområder, og fire fylker som praktiserer nærskoleprinsippet. Variasjonen av 

inntaksordninger som praktiseres på tvers av landets nå 11 fylker, belyser at 

fylkeskommunene i Norge har et politisk handlingsrom til å fatte utdanningspolitiske 

avgjørelser som de vurderer som best for sine fylker. Til tross for at kommunenes 

handlingsrom ikke er et vektlagt fokus i denne masteroppgaven, mener jeg at det er viktig å 

her illustrere dette bakteppet.  

 

Inntaksordninger og bestemmelser om inntak til videregående opplæring er et 

utdanningspolitisk anliggende spesielt og et politisk anliggende generelt. Med dette mener jeg 

at partipolitiske ambisjoner, idealer og ideologier kommer tydelig til uttrykk i den 

utdanningspolitiske debatten om inntaksordninger til videregående skole. Sosialistisk 

Venstreparti (heretter SV) og Høyre er to politiske partier som kan plasseres på henholdsvis 

venstresiden og høyresiden av norsk politikk. Ifølge Volckmar (2016: 126) eksisterer det et 

skille mellom disse to fløyene med tanke på deres oppslutning til individualiserende 
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policyløsninger i skolen. Dette innebefatter også ulike forståelser av hvilken inntaksordning 

som gagner eleven og samfunnet, og debatten har dermed også dreid seg om inntaksordningen 

fritt skolevalg. Vinteren 2018 satte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marthe 

Thorkildsen fra SV, ned et utvalg ledet av Berit Lødding. Dette utvalget fikk i oppdrag å 

vurdere ulike inntaksmodeller i Oslo, samt presentere sin anbefaling av hvilken inntaksmodell 

som i størst grad forebygger frafall fra videregående opplæring. Modellen skulle i tillegg 

ivareta elevenes valgfrihet i størst mulig grad (Lødding, 2020: 12). Jeg mener at det er mulig å 

hevde at SVs nedsettelse av dette utvalget var farget av partipolitisk ideologi, og med dette 

mener jeg mer spesifikt at dette var preget av deres partipolitiske forståelser av 

utdanningspolitiske problemer og løsninger. Til tross for rapportens krav om objektivitet og 

sannferdig forskning, mener jeg at det er mulig å hevde at SVs intensjoner med å sette ned 

dette utvalget var farget av partipolitisk ideologi. Dette er i lys av at SVs kritikk av det partiet 

forstår som fritt skolevalgs segregerende og sosialt reproduserende effekter var en viktig 

forløper for nedsettelsen av utvalget i utgangpunktet (Sosialistisk Venstreparti, 2018). Ikke 

minst har SV vært aktive i debatten om inntaksordninger generelt hvor partiet ofte avviser og 

utfordrer fritt skolevalg. Verdier som sosial utjevning, likhet og rettferdighet i tråd med 

partiets venstreorienterte ideologiske forankring gjenspeiler seg i retorikken som preger 

debatten (Thorkildsen, 2020; Lysbakken & Thorkildsen, 2019).  

 

Høsten 2019, før inntaksutvalgets rapport hadde blitt ferdigstilt, sendte Høyre-regjeringen et 

forslag om nasjonal innføring av fritt skolevalg på høring. De 137 høringsinstansene som 

deltok i høringsrunden uttalte seg blant annet om to alternativer; ett alternativ som innebærer 

fritt skolevalg i hele fylket, og ett alternativ som innebærer fritt skolevalg innenfor bestemte 

inntaksområder. Verdier som sosial utjevning, egeninnsats og rettferdighet preger Høyres 

retorikk i debatten om fritt skolevalg (Sørgjerd, 2019; Tybring-Gjedde, 2020; Inan & Lerøen, 

2018). Verdiene som preger partienes omtale av fritt skolevalg er med andre ord ikke preget 

av enorme ulikheter, men kan derimot ved første øyekast fremstå ganske likt – for eksempel i 

kraft av at begge politiske fløyer vektlegger sosial utjevning og rettferdighet i sin retorikk. 

Samtidig steller de seg vidt ulikt til fritt skolevalg som inntaksordning. Politisk retorikk og 

valg av begreper er nødt til å forstås i en større kontekst; i en kontekst farget av ideologi, makt 

og hegemoni. Språket til SV og Høyre i debatten om inntaksordninger kan forstås som 

forankret i ulike ideologier og ulike forståelser av den sosiale virkelighet. Dette er på 

bakgrunn av at individer gjennom språket uttrykker sin oppfatning av den sosiale virkelighet, 
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og språket gir dermed mening til vår forståelse av våre omgivelser (Jørgensen og Phillips, 

2002).  

 

De ulikhetene i verdier og forståelser av utdanningens problemer og løsninger som eksisterer 

mellom tilhengere og motstandere av fritt skolevalg kan til tider tilsløres av at motpartene i 

mange tilfeller tar i bruk relativt like retoriske grep. Ifølge Fairclough (2015: 110) og Rizvi og 

Lingard (2010: 76-77). innebærer dette at språket utgjør en viktig arena for ideologisk og 

politisk makt om hegemoni og forrang. Hvilken forståelse individet har av den sosiale 

virkelighet vil i sin tur virke styrende på handlinger og problemløsningsstrategier generelt, og 

forståelse av utdanningens problemer og løsninger spesielt. Tradisjonelt sett har den 

sosialdemokratiske forståelsen av utdanningens problemer og løsninger hatt stort forrang i 

den norske utdanningssfæren, men i dagens utdanningspolitiske klima har markedsliberale 

forståelser av skole og utdanning i stadig større grad blitt synlig. Den retorikken som tas i 

bruk av ulike aktører i debatten om inntaksordninger generelt og i høringen om fritt skolevalg 

spesielt kan dermed forstås i tråd med det Aasen (2007: 28-29) og Aasen, Prøitz og Sandberg 

(2014: 724-725) betegner som det sosialdemokratiske og det markedsliberale 

kunnskapsregimet. Ulike kunnskapsregimer består av forskjellige forståelser av utdanningens 

verdier og instrumentalitet, og danner på bakgrunn av dette et kulturelt referanserammeverk 

for hvilke utdanningspolitiske reformer og endringer som bør iverksettes og forfektes. På 

mange måter er det mulig å forstå disse kunnskapsregimene som ulike måter å forstå og 

imøtekomme den sosiale virkeligheten på. Med dette som utgangspunkt studerer jeg i denne 

masteroppgaven sammenhengen mellom ulike samfunnsaktørers høringssvar i høringen om 

fritt skolevalg, og ulike kunnskapsregimer. Gjennom studiet av språk og diskurs er mitt 

formål hovedsakelig å analysere hvordan ulike kunnskapsregimer – og dermed forståelse av 

utdanningens verdigrunnlag, instrumentalitet og rettferdighet – kommer til uttrykk i 

retorikken som anvendes av ulike samfunnsaktører. Min overordnede problemstilling er 

dermed:  

 

På hvilken måte kommer diskursene om valgfrihet og segregering til uttrykk i «Fritt 

skolevalg – høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6», 

og på hvilken måte er disse preget av det sosialdemokratiske og det markedsliberale 

kunnskapsregimet?  

 



    4 

For å svare på denne problemstillingen skal jeg nærmere undersøke to sentrale diskurser som 

gjør seg gjeldende i høringen om fritt skolevalg: valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen. Dette er med utgangspunkt i at valgfrihet og segregering berører både 

fritt skolevalg som inntaksordning og den nasjonale og internasjonale debatten og forskningen 

om inntaksordningen. Jeg belyser dette ytterligere i kapittel 1.2. Jeg skal analysere hvordan 

ulike kunnskapsregimer preger og fungerer som referanserammer for ulike høringsinstansers 

diskursdeltakelse. Ved å anvende Norman Faircloughs (1992, 2003, 2010, 2015) kritiske 

diskursanalyse (heretter KDA) som metode, ønsker jeg å avdekke og synliggjøre hvilke 

ideologiske oppfatninger av rettferdighet og av skolens verdigrunnlag og instrumentalitet, og 

dermed kunnskapsregimer, som kommer til uttrykk i høringen om fritt skolevalg. For å få svar 

på den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven, vil jeg søke etter å besvare 

følgende to forskningsspørsmål, henholdsvis i kapittel 4.1 og 4.2.: 

 

1) På hvilken måte reproduseres og utfordres begrepet om fritt skolevalg som ideologisk 

common sense?  

2) Hvordan argumenterer ulike høringsinstanser for og imot fritt skolevalg i 

segregeringsdiskursen?  

 

1.2  Fritt skolevalg  
Inntaksordningen fritt skolevalg er tuftet på en rekke verdier som kan betegnes som 

markedsverdier, altså verdier som har sin ideologiske forankring i markedsliberalisme og 

nyliberalisme. Eksempler på slike markedsverdier som ligger til grunn for fritt skolevalg er 

valgfrihet, skolefaglige prestasjoner, konkurranse og individualisering (Lundahl, Arreman, 

Holm & Lundström, 2013: 509). Kombinasjonen av disse markedsverdiene formulerer og 

representerer et bestemt syn på hva som er god og dårlig utdanning, og ikke minst hva som er 

problemer og løsninger i utdanning. Gjennom samhandlinger over tid og rom mellom våre 

nasjonale aktører i utdanningsfeltet og aktører i den globale og internasjonale 

utdanningssfæren, har slike markedsverdier blitt lånt, overført og rekontekstualisert i den 

norske, nasjonale utdanningskonteksten (Maroy, 2008; Steiner-Khamsi, 2013, 2014; 

Volckmar, 2016: 126). Fritt skolevalg med sine grunnleggende markedsverdier må dermed 

ikke bare forstås i lys av den globale utdanningskonteksten, men også i lys av hvordan ulike 

utdanningspolitiske bestemmelser, trender og praksiser ofte er knyttet til ideologi; bestemte 

forståelser av hva det gode samfunn er, og dermed hva god utdanning er. Ifølge Bunar 

(2010:1) er særlig verdien om valgfrihet i denne henseende et av de mest omdiskuterte policy-
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ideene i den vestlige utdanningssfæren – og det er nettopp denne markedsverdien som kan 

sies å utgjøre grunnmuren i betegnelsen fritt skolevalg.  

 

Ifølge Karlsen (2016: 165) innebærer valgfrihet i fritt skolevalg at brukeren, altså eleven, 

foretar valgene i sin egen utdanning på bakgrunn av personlige preferanser, prioriteringer, 

behov og ønsker. På samme måte som en kunde på et marked kan velge mellom et hav av 

varer, kan eleven velge hvilken skole hun eller han ønsker seg inn på. At skolen fremstår som 

en valgbar tjeneste henger i sin tur nøye sammen med en New Public Management-tenkning 

som de siste tiårene har fått fotfeste i den norskeutdanningssfæren (Volckmar, 2016: 89). I de 

fylker som praktiserer fritt skolevalg i Norge i dag, foretar eleven dette valget ved å plassere 

tre skoler i prioritert rekkefølge i innsøkingsportalen Vigo. Hvorvidt elevens ønsker og valg 

blir innvilget, avhenger dog av elevens tidligere skolefaglige prestasjoner og 

grunnskolekarakterer (Haugen, 2020: 73) og ikke minst hvordan eleven steller seg i 

konkurransen med andre elever. I likhet med at varer på markedet har en pris, har 

videregående skoler i et slikt system også en pris i form av skolens inntaksgrense. Den eneste 

valutaen eleven kan bruke i opptaksprosessen er karaktersnittet eleven har opparbeidet seg. 

Elevenes skolefaglige prestasjoner – resultater, karakterer og output – vies dermed stor 

oppmerksomhet i fritt skolevalg. Ifølge Karlsen (2016: 165) begrunnes denne vektleggingen 

av brukerens rett til å fatte egne valg av skole med de demokratiske rettigheter som borgere i 

et demokratisk samfunn har. Den enkeltes valgfrihet i fritt skolevalg henger dermed nøye 

sammen med en individualiseringstenkning som setter den enkelte elev i sentrum. Et slikt 

perspektiv på samspillet mellom elev og skole resulterer i ytterste konsekvens at eleven 

forstås som en forbruker og at skolen forstås som en vare, og i kraft av sin individualitet og 

valgfrihet har eleven rett til å velge skoler til eller fra basert på sine individuelle preferanser 

og ønsker (Ball, 2008: 42-43). Skolefaglige prestasjoner, valgfrihet, individualisering, og 

konkurranse mellom elever utgjør på bakgrunn av dette et viktig verdigrunnlag i denne 

inntaksordningen. Ifølge Ball (2008) resulterer sammensettingen av slike markedsverdier i 

utdanning og markedsretting av utdanning i at «They change what is important and valuable 

and necessary» (s.43). Økt vektlegging av markedsverdier i skole og utdanning kan dermed 

omformulere og endre problemidentifisering- og løsning i utdanningssystemet.  

 

Økt valgfrihet og vektlegging av brukervalg i utdanningssektoren innebærer ifølge Haugen 

(2020: 69) konkurranse mellom elever og konkurranse mellom skoler. Der hvor elevene 

konkurrerer om ønsket skoleplass på bakgrunn av sine skolefaglige prestasjoner, konkurrerer 
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skoler om elever. Denne konkurransen mellom skoler kjennetegnes på den ene siden av at 

skolene konkurrerer med hverandre om omdømme og popularitet blant søkermassen, og på 

den andre siden kjennetegnes det av konkurranse mellom skoler om økonomiske 

bevilgninger. Fritt skolevalg i Norge er nemlig kombinert med stykkprisfinansiering, som er 

en økonomisk finansieringsmodell som innebærer at pengene følger eleven. For hver elev 

som en skole tar inn, får skolen en bestemt sum til å drive pedagogisk virksomhet for. 

Lødding (2020) eksemplifiserer dette ved å skrive at stykkprisfinansiering i Oslo fylke 

innebærer at «95% av tildeling til skolene følger fast elevsats pr. utdanningsprogram» (s.12).  

 

Guneriussen (2012) skriver at skolens økonomiske bevilgninger «justeres deretter etter 

elevtellinger per 1. oktober og 1. mai inneværende år» (s.33), noe som innebærer at dersom 

elever faller fra og dropper ut av videregående opplæring kan det ikke bare være uheldig for 

elevens akademiske utdannelse og framtidsutsikter, men også for skolens økonomiske 

stabilitet og forutsigbarhet. Stykkprisfinansiering som økonomisk modell kan på bakgrunn av 

dette resultere i at skolens «pengesekk» kan variere fra termin til termin, og fra år til år.  

Det faktum at fritt skolevalg ledsages av stykkprisfinansiering innebærer på bakgrunn av dette 

at det oppstår en konkurranse mellom skolene – om elever og om økonomiske bevilgninger. 

Denne kombinasjonen er nemlig tuftet på en tanke om at konkurransen som oppstår mellom 

skoler skal stimulere til forbedring og innovasjon på den enkelte skole (Haugen, 2020: 73, 

Bunar, 2010: 3). Pengene som følger eleven skal dermed fungerer som konkurranseinsentiver 

for at skolene og dens pedagogiske ansatte skal gjøre sitt ytterste for at elevene fullfører 

opplæringen uten å falle fra.  

 

Konsekvensene av de markedsverdiene som fritt skolevalg representerer er enten sosial 

utjevning og mobilitet eller sosial segregering, avhengig av hvilket ideologisk perspektiv fritt 

skolevalg blir betraktet ut fra. Bunar (2010: 1-2) understreker at det finnes ulike teoretiske 

perspektiver på hvorvidt og i hvilken grad fritt skolevalg resulterer i segregering eller sosial 

utjevning i den internasjonale debatten og litteraturen. Det perspektivet som han betegner som 

den markedsorienterte posisjonen argumenterer for at fritt skolevalg motvirker 

bostedssegregering, og at den enkelte elevs økte valgfrihet, særlig for marginaliserte elever, 

resulterer i større muligheter for sosial mobilitet. Fritt skolevalg vil i sin tur resultere i at 

skoleinstitusjonens virke og resultater i større grad blir tilgjengelig for omverdenen, noe som 

henger nøye sammen med en accountability-tenkning (Bunar, 2010: 3). Dette er i motsetning 

til den markedsskeptiske posisjonen som argumenterer for at økt valgfrihet i form av fritt 
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skolevalg hovedsakelig gagner elever fra ressurssterke familier, og at det forsterker både 

klasseforskjeller og segregering av elever i utdanningsinstitusjonen spesielt og i samfunnet 

generelt. Markedsverdier, som valgfrihet, vektlegging av skolefaglige prestasjoner, 

konkurranse og individualisme, forstås dermed som verdier som ikke er nøytrale eller 

objektive i møte med elever med ulike bakgrunner (Bunar, 2010: 4). Det sies dermed at det 

fører til økte forskjeller og segregering mellom både elever og skoler. Hvilken forståelse 

markedsskeptikere og markedsorienterte aktører har av konsekvensene av fritt skolevalg er 

dermed preget av store forskjeller i deres forståelse av hvilke utdanningspolitiske grep og 

praksiser som fører til sosial utjevning og segregering.  

 

1.3 Oppgavens oppbygging  
Denne masteroppgaven er delt inn i seks deler, inkludert dette innledningskapittelet. I neste 

kapittel, kapittel 2, skal jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket jeg har tatt i bruk. Her 

skal jeg gjøre rede for det sosialdemokratiske kunnskapsregimet og det markedsliberale 

kunnskapsregimet, og hvilke forståelser av rettferdighet og utdanningens verdigrunnlag og 

instrumentalitet de kjennetegnes av. I kapittel 3 presenterer jeg KDA som metode. Ettersom 

KDA kan anses som både teori og metode velger jeg først å redegjøre for sentrale teoretiske 

elementer som Faircloughs diskursperspektiv på språk, ideologi, hegemoni og makt. Deretter 

skal jeg redegjøre for KDA som metode med spesiell vektlegging på Faircloughs 

tredimensjonale analysemodell. Avslutningsvis i dette kapittelet presenterer jeg tekstutvalget 

mitt som utgjør analysematerialet mitt. Dette kapittelet utgjør forløperen for analysene jeg 

gjør i kapittel 4 – et kapittel som er todelt. I kapittel 4.2. analyserer jeg valgfrihetsdiskursen 

og besvarer forskningsspørsmål 1, mens jeg i kapittel 4.3. analyserer segregeringsdiskursen 

og besvarer forskningsspørsmål 2. Med utgangspunkt i tekstanalyse, avdekker jeg i dette 

kapittelet hva som kjennetegner ulike høringsinstansers sosiale praksis i hver av de 

identifiserte diskursene. Problemstillingen min besvarer jeg i kapittel 5. Her skal jeg på 

bakgrunn av sentrale funn i kapittel 4 drøfte for hvordan valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen er preget av ulike kunnskapsregimer i den norske utdanningssfæren.  

Ved å se dette i tråd med policybaner, stiavhengighet, bricolage og rekontekstualisering, skal 

jeg drøfte dette i lys av det samspillet som eksisterer mellom de norske og den internasjonale 

utdanningssfæren. Gjennom kapittel seks vil jeg oppsummere og konkludere i tråd med min 

overordnede problemstilling, samt bidra med forslag til videre forskning. 
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1.4 Forskerens posisjon og oppgavens relevans  
Min posisjon som forsker innebærer at jeg inntar rollen som observatør av høringsrunden om 

fritt skolevalg. Fra et kritisk diskursanalytisk perspektiv er jeg som observatør dermed også 

deltager i diskursene jeg observerer, som i denne sammenheng er valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen. I kraft av mine egne sosialiserings- og internaliseringsprosesser har 

jeg etablert en forståelsesramme bestående av en rekke verdier, holdninger og 

verdensanskuelser som jeg ubevisst trekker på. På bakgrunn av dette vil jeg ikke kunne innta 

en fullstendig objektiv posisjon i mine analyser. Jeg inntar derimot et fortolkende 

vitenskapssyn (Bratberg, 2014: 52). Dette innebærer at jeg er nødt til å være svært reflektert 

over rollen min som både observatør av og deltaker i diskursene jeg analyserer, samt hvilke 

ressurser og redskaper jeg tar i bruk i min analyse. Samtidig observerer, mottar, analyserer og 

forstår jeg tekstene som inngår i høringsrunden ut fra et faglig perspektiv som jeg baserer på 

både eldre og nyere forskning – og det er disse faglige og teoretiske hensyn som vektlegges i 

både analyse og diskusjon. Konteksten jeg befinner meg i som forsker er på bakgrunn av dette 

ulik den konteksten som høringsinstansene befant seg i da de konsumerte høringsnotatet og 

dets forslag, samt da de produserte sine høringssvar.  

 

Jeg mener det er både relevant og gunstig å analysere høringsrunden om nasjonal innføring av 

fritt skolevalg i et kritisk diskursperspektiv. For det første er inntaksordningen av stor 

interesse i den offentlige, politiske debatt; inntaksordningen har fått oppmerksomhet i både 

medieoppslag og politiske debatter, hvor det blant annet har blitt kastet lys på hvorvidt fritt 

skolevalg er en tilfredsstillende inntaksordning. Det skapes skarpe skiller mellom tilhengere 

og motstandere, og debatten om fritt skolevalg fremstår ofte som svært polarisert. Samtidig er 

det påfallende at begge parter ofte tar i bruk lignende retoriske grep, slik jeg pekte på i 

kapittel 1.0. For det andre mener jeg at det til enhver tid er behov for kritisk pedagogikk når 

nye utdanningspolitiske bestemmelser og reformer foreslås implementert, noe også Haugen 

og Hestbek (2018: 17) skriver at det pedagogiske forskningsfeltet har behov for. Debatten om 

fritt skolevalg er preget av at parter, tilhengere og motstandere, i stor grad anvender 

tilsynelatende liknende begreper og retoriske grep. Dersom man dog følger denne 

språkbruken etter sømmene, vil det kunne være mulig å avdekke variasjoner og likheter i de 

ideologiske strømninger som preger både debatten generelt og partenes retorikk spesielt.  

Ved å anvende kritisk diskursanalyse som metode, mener jeg at det er mulig å «pakke ut» 

eller avdekke egenskaper og aspekter ved de diskurser i fritt skolevalg-feltet som ellers kan 
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fremstå både forvirrende og tilslørende – nemlig ideologisk underliggende strømninger, 

egenskaper og forankringer.  
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2 TEORI 

2.1 Utdanningspolitiske kunnskapsregimer  

Ifølge Aasen (2007: 28) kan man skille mellom ulike rådende kunnskapsregimer som ikke 

bare kjennetegner den norske, nasjonale utdanningspolitikken, men også internasjonale 

tendenser, trender og strømninger som preger utdanningspolitisk tenkning på tvers av 

landegrenser. Ulike kunnskapsregimer innebærer ulike oppfatninger av hva utdanning er, 

hvilket samfunnsmandat utdanningsinstitusjoner har, forståelse av kunnskap og politisk makt, 

maktrelasjoner, og ikke minst ulike forståelser av hva som kan betegnes som problemer og 

eventuelle løsninger i utdanning (Aasen et al., 2014: 724). Dermed vil kunnskapsregimer 

legge premisser for utdanningspolitisk tenkning, både med tanke på utforming av policyer 

som kan fremme det som anses som gode løsninger på identifiserte problemer, og med tanke 

på hvilke diskurser man slutter seg til. På bakgrunn av dette vil det være mulig å argumentere 

for at kunnskapsregimer innebærer verdiladede, og kanskje til og med ideologisk baserte 

elementer, ettersom de forfekter en bestemt forståelse av hva god og dårlig utdanning er. I lys 

av at utdanning i Norge både er et viktig velferdsgode og obligatorisk frem til 15-årsalderen, 

kan det sies at det som forstås som god eller dårlig utdanning ofte er i tråd med forståelsen av 

hva som kjennetegner det gode samfunn. Utdanning og skole skal altså tjene både den enkelte 

og det større samfunn som en del av sitt samfunnsmandat; individet og kollektivet. To viktige 

kunnskapsregimer som har satt sitt preg, og fortsatt setter sitt preg på norsk utdanning og 

utdanningspolitikk, er det sosialdemokratiske og det markedsliberalistiske. Det er viktig å 

understreke at begrepet om kunnskapsregimer er av teoretisk og analytisk karakter, og er ikke 

direkte beskrivelser av den praktiske virkelighet. Dette innebærer blant annet at det i mange 

nasjonale og lokale kontekster ikke lar seg gjøre å snakke om rendyrkede kunnskapsregimer, 

men snarere anvende kunnskapsregimer som et teoretisk rammeverk for å forstå og gi mening 

til den utdanningspolitikken som har forrang eller hegemoni i et samfunn i et bestemt tidsrom. 

Ulike kunnskapsregimer kan videre også prege utdanningspolitikken i en nasjonal kontekst på 

en og samme tid – altså at utdanningspolitikken kjennetegnes av elementer fra ulike 

kunnskapsregimer som har blitt satt sammen av nasjonale og lokale aktører og myndigheter 

over tid.  

 

Der hvor Aasen (2007: 28) anvender begrepet kunnskapsregimer for å belyse ulike tankegods 

som ligger i utdanningspolitisk tenkning og virke, referer Lundahl et al. (2013: 501) til policy-

paradigmer. I denne oppgaven anvender jeg begrepet om kunnskapsregimer fremfor begrepet 
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om policy-paradigmer, men i og med at de deler en rekke likheter, ser jeg det som 

formålstjenlig å redegjøre for begge. Policy-paradigmer kan defineres som rådende og 

dominerende forståelser og perspektiver på utdanning og utdanningspolitikk. Et dominerende 

policy-paradigme kan betegnes som et kulturelt rammeverk som både regulerer og styrer 

utdanningspolitikken, og som dermed legger premisser for hvordan policy-prosesser skal 

styres, hva som kan og skal defineres som utfordringer eller problemer i utdanning, og 

dermed også hvilke løsninger og tiltak som er nødvendige for å sikre god utdanning (Lundahl 

et. al, 2013: 500). I likhet med kunnskapsregimer vil det i forskjellige policy-paradigmer være 

mulig å skimte bestemte verdier og verdensanskuelser som former forståelsen av hva god 

utdanning er. Retorikken som har blitt ført og som muligens fortsatt føres av tilhengere av 

ulike regimer/paradigmer, konstruerer vidt ulike fremstillinger av den sosiale virkelighet – i 

tillegg til ulikt begrepsapparat, språk og retorikk. Samtidig er det viktig å understreke at de 

ulike kunnskapsregimene ikke er gjensidig utelukkende eller avgrensede kategorier, og at 

tilsvarende like retoriske grep og begreper til tider kan gjøre seg gjeldende i begge motpoler 

og på tvers av partipolitiske skillelinjer (Aasen, 2007: 29) 

 

En måte å forstå endringer og transformasjoner i utdanningssektoren på, er ved bruk av det 

Hudson og Lidström (2010: 57) betegner som utdanningens verdigrunnlag, og utdanningens 

instrumentalitet. Disse to dimensjonene er analytiske redskaper som kan bidra til undersøking 

og avdekking av utviklingstendenser i utdanning. Førstnevnte dreier seg om hvilke verdier 

som skal ligge til grunn for utdanning, og som skal videreføres og reproduseres gjennom den 

opplæringen elevene får i skoleinstitusjonen. Utdanningens instrumentalitet innebærer 

spørsmål om hva skolens funksjon og nytte skal være, både for den enkelte og samfunnet. I 

neste delkapittel skal jeg gi en grundigere beskrivelse av disse dimensjonene. Jeg velger å 

inkludere dette begrepsparet i min analyse ettersom de i likhet med kunnskapsregimer 

forteller oss noe om hva som anses som god og dårlig utdanning, og dermed også hva som 

kan forstås som problemer og eventuelle løsninger på disse problemene i utdanningssektoren. 

Ulike kunnskapsregimer kan dermed forstås som bestående av ulike forståelser av 

utdanningens verdigrunnlag og instrumentalitet.  

 

I det følgende skal jeg først redegjøre for utdanningens verdigrunnlag og utdanningens 

instrumentalitet. Deretter skal jeg redegjøre for det sosialdemokratiske og markedsliberale 

kunnskapsregimet, hvor jeg særlig skal vektlegge hva som anses for å være skolens 

verdigrunnlag og instrumentalitet i de ulike kunnskapsregimene. Dette blir gjennomgående 
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knyttet til den norske utdanningspolitiske historien fra etterkrigstiden og frem til i dag; en 

utdanningspolitikk som tidligere har vært sterkt sosialdemokratisk, men som nå – i likhet med 

større deler av den vestlige verden – kan sies å ha blitt preget av nyliberale strømninger. Med 

bakgrunn i dette skal jeg redegjøre for New Public Management og accountability, og se dette 

i sammenheng med policybaner. Sistnevnte forteller oss noe om hvilke mekanismer som 

preger overføring og implementering av markedsliberale strømninger, og dermed endringer 

og bevegelser, i den norske utdanningskonteksten.  

 

2.2 Utdanningens instrumentalitet og verdigrunnlag  
Dimensjonen som berører utdanningens instrumentalitet dreier seg om spørsmålet om hva 

utdanningens funksjon, bruk og nytte er. Her er det viktig å belyse at utdanning gjennom 

historien har hatt som intensjon å både gagne det enkelte individ og samfunnet som et 

kollektiv. Samfunnsaspektet ved utdanningens instrumentalitet innebærer blant annet hvordan 

utdanning skal bidra til samfunnsutvikling av ulik karakter, være seg økonomisk, sosialt eller 

kulturelt. Hva utdanningens funksjon er, og hvem som skal dra nytte av utdanningens 

produkter og resultater, kan altså sjeldent kategoriseres i enten eller-kategorier når det 

kommer til det individuelle aspektet og samfunnsaspektet. Utdanning er både et privat gode 

som skal gagne det enkelte individ, og et kollektivt gode som skal være til nytte for samfunnet 

i sin helhet (Hudson og Lidström, 2010: 57). Læreplanen som politisk styringsredskap støtter 

opp under denne dobbeltheten som preger utdanningen ved at det tas hensyn til både elevens 

kompetanseutvikling, i tillegg til utvikling av de kompetanser som samfunnet i sin helhet har 

behov for i dag og i fremtiden. Man kan dog stille spørsmålstegn til i hvor stor grad dette både 

og-hensynet er balansert. Er det slik at det individuelle aspektet ved utdanningens 

instrumentalitet vies mer eller mindre oppmerksomhet og ressurser enn samfunnsaspektet, 

eller omvendt? Begge disse utdanningsinstrumentelle aspektene kommer for eksempel til syne 

som viktige fokusområder i både det sosialdemokratiske og det markedsliberale 

kunnskapsregimet, dog på forskjellig vis. Hva som anses som skolens verdigrunnlag og 

skolens instrumentalitet er gode kilder til å identifisere ulikheter mellom regimene. Hudson 

og Lidström (2010: 57) operer med to dimensjoner som er underordnet utdanningens 

instrumentalitet, nemlig sosial/kulturell instrumentalitet, og økonomisk instrumentalitet, og 

kan bidra til en dypere forståelse av hvordan utdanningens instrumentalitet forstås og 

vektlegges i de ulike kunnskapsregimene.  
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Sosial instrumentalitet kjennetegnes av at utdanning først og fremst skal fremme sosial og 

samfunnsmessig forandring og forbedring, mens kulturell instrumentalitet innebærer at skole 

og utdanning skal virke kulturelt reproduserende (Hudson og Lidström, 2010: 57) Dette 

innebærer på den ene siden at elever gjennom ny informasjon og kunnskap i løpet av 

utdanningsløpet skal utvikle nye ideer som skal bidra til samfunnsendring- og utvikling. 

Yngre generasjoner skal på den andre siden også sosialiseres inn i de etablerte kunnskaps- og 

forståelsesformer som har hatt og som fortsatt har hegemoni i samfunnet. Det er altså mulig å 

identifisere en kontradiksjon mellom sosial og kulturell instrumentalitet i form av at 

førstnevnte vektlegger utvikling og endring, mens sistnevnte vektlegger en reproduksjon og 

bevaring av samfunnets allerede etablerte verdier, tradisjoner og kunnskaper. Til tross for 

dette deler de et viktig kjennetegn; verdigrunnlagets fokus ligger på ikke-økonomiske verdier. 

Økonomisk instrumentalitet kjennetegnes på sin side av at økonomisk vekst og utvikling står i 

sentrum for utdanningens funksjon; utdanning skal bidra til at både den enkelte og det større 

samfunnet skal bli konkurransedyktige på både mikro- og makronivå (Hudson og Lidström, 

2010: 57). Den enkelte skal bli konkurransedyktig i arbeidsmarkedet, og samfunnet og 

nasjonen skal bli konkurransedyktig på det internasjonale og globale markedet. Det 

sosialdemokratiske kunnskapsregimet kan sies å vektlegge sosial og kulturell instrumentalitet 

i kraft av ikke-økonomiske ideer, mens det markedsorienterte kunnskapsregimet på den andre 

siden vektlegger utdanningens økonomiske instrumentalitet. Dette er blant annet på bakgrunn 

av at forholdet mellom utdanning, økonomi og marked er fremtredende og svært synlig i et 

markedsliberalt kunnskapsregime (Lundahl et al., 2013: 501). Samtidig er det viktig å påpeke 

at det i realiteten ikke er snakk om enten-eller, men at ulike forståelser av utdanningens 

instrumentalitet som regel eksisterer i ett og samme kunnskapsregime.  

 

Hudson og Lidström (2010: 57-58) skiller mellom omfattende verdier og markedsverdier. 

Omfattende verdier innebærer blant annet vektlegging av sosiale og pedagogiske hensikt og 

samarbeid mellom skoler. Jeg velger heller å anvende betegnelsen sosialdemokratiske verdier 

som Lundahl et al. (2013: 501, 509) definerer som likhet, gratis utdanning til alle, sosial 

utjevning, og fellesskap. Dette verdigrunnlaget karakteriseres i stor grad av kollektivisme og 

at utdanning er et kollektivt gode, snarere enn et privat et. At utdanning er et kollektivt gode 

innebærer også at det er et kollektivt ansvar; staten, myndighetene og folkevalgte politikere 

skal legge til rette og sørge for at landets samfunnsborgere får tilgang til tilsvarende like 

goder. Universelle verdier er i tråd med dette i form av at samfunnsmessige og pedagogiske 

prinsipper står i sentrum for utdanning, i tillegg til en vektlegging av kollektive behov, 
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samarbeid mellom skoler, og ressurstildeling til svakere stilte (2010: 59). Aasen (2007) 

skriver blant annet at «Det sosialdemokratiske kunnskapsregimet har hele tiden vært de faglig 

svake og skoletrøttes forsvarer» (s. 31). Verdigrunnlaget som her har blitt skissert, kan sies å 

være i harmoni med en slik beskrivelse av det sosialdemokratiske kunnskapsregimet. 

Markedsverdier kjennetegnes derimot av en vektlegging av elevers skolefaglige prestasjoner 

og resultater, samt en forståelse av at konkurranse fremmer prestasjoner. Ifølge Aasen et al. 

(2014: 729) innebærer markedsverdier også verdien om den enkeltes (valg)frihet, og ifølge 

Hudson og Lidström (2010: 59) er choice, som jeg i denne sammenheng velger å oversette til 

valgfrihet, en grunnleggende markedsverdi. På bakgrunn av de to dimensjonene om 

utdanningens instrumentalitet og utdanningens verdigrunnlag, mener jeg at ulike 

kunnskapsregimer forfekter ulike utdanningssystemer basert på bestemte forståelser av 

skolens og utdanningens verdigrunnlag og instrumentalitet.  

 

2.2.1 Rettferdighet i skole og utdanning  
Debatten om inntakssystem til videregående skole generelt og fritt skolevalg spesielt preges 

av ulike rettferdighetsforståelser. Viktigheten av en rettferdig inntaksordning er noe som både 

tilhengere og motstandere av fritt skolevalg tar til orde for. Rettferdighet har i sin tur en rekke 

positive konnotasjoner, men hvordan det brukes og hvem som bruker det preger begrepets 

meningsinnhold. Dette dreier seg om at ulike mennesker med ulike verdensanskuelser og 

forståelser av den sosiale og naturlige verden tilskriver begreper ulike egenskaper 

(Fairclough, 2010: 7). Den franske sosiologen Verdier (referert i Smette, 2015: 25; Hegna, 

Smette, Dæhlen & Wollscheid, 2012: 219-220) sin teori om ulike utdanningsregimer – som i 

stor grad tilsvarer begrepet om kunnskapsregimer - tar for seg nettopp hvordan 

rettferdighetsforståelse ikke er stabilt eller konstant; det varierer på tvers av ulike 

utdanningsregimer. Blant annet skiller han mellom det universalistiske og det meritokratiske 

utdanningsregimet, hvorav det norske utdanningssystemet rent historisk kan karakteriseres 

som det førstnevnte (Hegna et al., 2012: 226). 

 

I det universalistiske regimet innebærer rettferdighet i utdanning at systemet og opplæringen 

kompenserer for de sosioøkonomiske ulikhetene som eksisterer utenfor skoleinstitusjonen, 

ved å gi alle elever en felles utdanning uavhengig av sosioøkonomisk eller kulturell bakgrunn. 

De utfordringer og urettferdigheter som måtte eksistere utenfor skoleinstitusjonen skal 

kompenseres for innad i utdanningssystemet. Denne rettferdighetsforståelsen er i tråd med 

den forståelsen av skolens rolle som kjennetegner det sosialdemokratiske kunnskapsregimet: 
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ifølge Aasen et al. (2014) sikter det sosialdemokratiske kunnskapsregimet etter å «reducing 

those differences children and youth possessed when entering school» (s.725). Å sortere 

elever etter skolefaglige prestasjoner uten å kompensere for forskjeller utenfor skolesystemet 

– for eksempel slik vi ser det i fritt skolevalg – kan i et slikt perspektiv kunne tolkes som 

urettferdig. Derimot skal forskjellene som kan eksistere mellom privilegerte og mindre 

privilegerte elever motarbeides så langt det lar seg gjøre. Utdanningssystemet tar på seg et 

kollektivt ansvar som skal ta vare på alle elever uavhengig av bakgrunn. Tanken er at en slik 

kompensering er nødvendig for at konkurransen som faktisk finner sted i skolesystemet, for 

eksempel i form av karakterer fra ungdomsskolen og utover, blir så rettferdig som mulig 

(Hegna et al., 2012: 225). Utdanning blir dermed forstått som et offentlig anliggende som 

systemet og staten er pliktet til å tilby sine samfunnsborgere. Jeg velger å forstå en slik 

rettferdighetsforståelse i tråd med de universelle verdiene om sosial utjevning, sosialt 

fellesskap og integrering som kjennetegner det sosialdemokratiske kunnskapsregimet.  

 

Der hvor sortering av elever etter karakterer og skolefaglige prestasjoner anses som 

urettferdig i det universalistiske utdanningsregimet, er det nettopp dette som utgjør 

rettferdighetsforståelsen i det meritokratiske. Dette er først og fremst fordi utdanning i seg 

selv forstås som en konkurranse om prestasjoner, hvor elever skal konkurrere om å prestere 

best mulig i skolefagene. Konkurranse er altså et viktig aspekt ved denne 

rettferdighetsforståelsen, forutsatt at denne konkurransen er rettferdig (Smette, 2015: 22). Jeg 

tolker denne rettferdige konkurransen dithen at alle elever skal kunne delta i konkurransen, i 

tillegg til at alle elevers skolefaglige prestasjoner vurderes ut fra like standarder. I slike 

omgivelser, hvor elevene skal konkurrere med hverandre om å prestere best, er det mulig å 

argumentere for en underliggende individualistisk tankegang; det å prestere eller ikke prestere 

blir et privat anliggende og et privat ansvar. På bakgrunn av konkurranse- og 

individualiseringsvektleggingen i dette meritokratiske rettferdighetsprinsippet, mener jeg at 

det kan kombineres med det verdigrunnlaget som er fremtredende i det markedsliberale 

kunnskapsregimet.  

 

Det er dog svært viktig å understreke at dette er idealtyper på samme måte som 

kunnskapsregimer (Smette, 2015: 22). I realiteten er det dermed ikke mulig å tilskrive et 

samfunn én type utdanningsregime. Snarere består utdanningssystemet i et land av en 

blanding av konvensjoner og rettferdighetsforståelser fra ulike idealtypiske 

utdanningsregimer. Eksempelvis kan dette bety at en meritokratisk rettferdighetsforståelse til 
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en viss grad kan gjøre seg gjeldende i et system som stort sett er universalistisk eller 

sosialdemokratisk, og omvendt. Til tross for denne sameksistensen av ulike 

utdanningsregimers konvensjoner vil det dog være ett utdanningsregime som dominerer, som 

er hegemonisk, i ulike tidsperioder. Et slikt hegemoni innebærer at det dominerende 

utdanningsregimets sosiale konvensjoner – kulturell forståelse av skole og utdanning - har 

forrang i samfunnet (Hegna et al., 2012: 221) 

 

2.3 Sosialdemokrati og markedsliberalisme  

2.3.1. Det sosialdemokratiske kunnskapsregimet   

I det sosialdemokratiske kunnskapsregimet vektlegges først og fremst utdanningens sosiale og 

kulturelle instrumentalitet. Solidaritet, samhørighet, sosial utjevning, sosial inkludering og 

integrering, mangfold, og sosialt fellesskap er nøkkelverdier i den sosialdemokratiske 

forståelsen av skolens verdigrunnlag og samfunnsmandat – et mandat som strekker seg utover 

skolens skolefaglige og teoretiske innhold. Denne forståelsen av skolens instrumentalitet var 

rådende i norsk utdanningspolitikk i etterkrigstiden, med Arbeiderpartiet (heretter Ap) som 

ledende frontparti. Det sosialdemokratiske skoleprosjektet som ble forfektet på denne tiden i 

norsk politikk var i nært samspill med det sosialdemokratiske samfunnsprosjektet: gjennom 

skole og utdanning skulle fellesskapet og solidariteten i samfunnet styrkes (Thuen, 2010: 

281). Skolen var altså et svært viktig tiltak, eller redskap om man vil, i utbyggingen av et 

sosialdemokratisk samfunn slik det utfoldet seg i det politiske klimaet i en tid hvor den norske 

befolkningen var relativt homogent sammenlignet med i dag (Aasen et al. 2014: 727). 

Likhetstenkningen forstått som like muligheter til alle, og likeverdighetstenkningen forstått 

som likeverdige utdanningstilbud tilpasset den enkeltes behov, var på denne tiden 

grunnleggende aspekter ved skolens verdigrunnlag og på øvrige samfunnspolitiske arenaer i 

det sosialdemokratiske samfunnet (Telhaug og Volckmar, 1999: 284).  

 

Tankegangen som innebefattet like muligheter for alle var i stor grad tuftet på 

sosialdemokratiske verdier som universalisme, rettferdighet og likhet, og ble praktisert og 

materialisert gjennom utdanningspolitiske bestemmelser som sikret nettopp dette for alle 

landets skolepliktige elever. Disse verdiene er i tråd med de universelle verdiene som Hudson 

og Lidström (2010: 59) assosierer med sosialdemokratiske utdanningssystemer. Likhets- og 

likeverdstenkningen gjennomsyret altså utdanningspolitikken, og ifølge Telhaug og Volckmar 

(1999: 285) var dette et viktig ideologisk element i den sosialdemokratiske 
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utdanningspolitikken. Det var en tenkning og et prinsipp som i stor grad representerte et syn 

på hvordan verden og samfunnet er og bør være (Fairclough, 2010). Det er kollektivet – det 

sosiale fellesskapet - som skal fungere som referanseramme for utdanningspolitiske 

bestemmelser og utforming av skolens læreplaner og virke.  

 

Til tross for et dominerende fokus på skolens sosiale og kulturelle instrumentalitet og 

funksjon, er det viktig å understreke at utdanningens økonomiske funksjoner ikke bare 

anerkjennes, men også vektlegges i det sosialdemokratiske kunnskapsregimet. Telhaug og 

Volckmar (1999: 284) påpeker at utdanningens samfunnsøkonomiske instrumentalitet ikke 

bare var en realitet, men også en vektlagt målsetting. Sammenhengen mellom befolkningens 

utdanningsnivå og samfunnets økonomiske vekst anerkjennes i denne sammenheng, men er 

sterkt preget av en forståelse av at dette først og fremst oppnås gjennom likhet og lik 

utdanning for alle – uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, økonomisk kapital og etnisk 

opprinnelse (Aasen, 2007: 29). Skolens og utdanningens samfunnsøkonomiske nytte ble 

forstått som en konsekvens av utdanningssystemets utforming. Utdanning forstås dermed som 

et felles gode som enhver samfunnsborger både har rett og krav på. Rettferdighet og rettferdig 

tildeling av og tilgang til goder, herunder utdanning, forstås som like muligheter til alle 

(Tjeldvoll, 1998: xii). Denne rettferdighetsforståelsen kan forstås som tuftet på og i lys av det 

Verdier (Hegna et al., 2012: 225) definerer som rettferdighetsprinsippet i det universalistiske 

utdanningsregimet: rettferdighet innad i utdanningssystemet er ikke isolert fra forhold som 

omringer eleven i det øvrige samfunnsliv.  

 

2.3.2 Det markedsliberale kunnskapsregimet   

Thuen (2010: 282) kaller nyliberalismen for en politisk strømning, mens Fairclough (2010: 

11-12) forfekter at nyliberalisme er et politisk prosjekt og en ideologi. Til tross for at det råder 

noe uenighet i hvorvidt det finnes en enkel definisjon på hva nyliberalisme egentlig er, er det 

mulig å operere med noen generelle kjennetegn. For det første innebærer det en lite 

inngripende stat. For det andre er markedet og markedsøkonomien opphøyet (Haugen, 2020: 

68), og for det tredje vektlegges prinsippet om det frie individet. I nyliberalistisk diskurs og 

tenkning innebærer dette prinsippet at det enkelte individ skal ha mest mulig frihet til å fatte 

personlige avgjørelser i sitt liv, men også at vedkommende da skal stå til ansvar for sine valg 

og handlinger (Thuen, 2010: 282). I det markedsliberale kunnskapsregimet legges det 

betydelig vekt på utdanningens økonomiske instrumentalitet. Befolkningens utdannings- og 
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kompetansenivå forstås som avgjørende for nasjonens posisjon og konkurransedyktighet i 

verdenssamfunnet, og er dermed førende for det samfunnsmandatet og de funksjoner skolen 

og utdanning tildeles. Humankapitalteori gjør seg gjeldende i denne sammenheng, og 

innebærer at befolkningens utdanningsnivå forstås som en viktig nasjonal kapitalform 

(Karlsen, 2006). Ifølge Apple (2006) ligger humankapitalteori til grunn for nyliberalistisk 

tilnærming til skole og utdanning: «Underpinning this position is a vision of students as 

human capital. The world is intensely competitive economically, and students – as future 

workers – must be given the requisite skills and dispositions to compete efficiently and 

effectively» (s. 32). 

 

Det markedsliberale kunnskapsregimet forfekter verdier som konkurranse, accountability, 

læringsutbytte- og resultater, individualisering og valgfrihet i skolen. Aasen (2007: 37) 

skriver at disse nyliberale verdiene i nyere tid har blitt en del av den norske skoletenkningen, 

og den norske skoleretorikken – altså måten vi tenker om og snakker om skolen på. Disse 

nyliberale verdibegrepene har med tiden blitt en del av den internasjonale utdanningspolitiske 

debatten og retorikken, men gjennom økt globalisering og internasjonalisering også en del av 

vår nasjonale utdanningstenkning og policy-utforming. Denne retorikken innebærer et nytt 

perspektiv på forholdet mellom eleven, skolen og samfunnet, hvor konkurransedyktighet, 

individualisme og selvregulering vektlegges og opphøyes (Arnesen, Lahelma, Lundahl & 

Öhrn, 2014: 2-4). Prinsippet om rettferdighet gjør seg vel så gjeldende i dette regimets 

skoletenkning og språk som i det sosialdemokratiske, men tildeles et noe annet innhold enn i 

det sistnevnte regimet. Dette skyldes i stor grad at rettferdighetsbegrepet er i nært samspill 

med individualiseringsfenomenet i den nyliberale policy-konteksten; et fenomen som ifølge 

Arnesen et al. (2014: 10) er en hovedmålsetting i den nyliberale dreiningen av skole og 

utdanning. Den eleven som jobber hardest og som et resultat av dette oppnår de beste 

læringsresultatene, vil også kunne høste godene av dette i form av økt konkurransedyktighet i 

en markedslignende skolekontekst, for eksempel i konkurransen om skoleplass på en 

ettertraktet skole. Samtidig vil et slikt rettferdighetsbegrep legitimere at alle elever ikke 

nødvendigvis vil kunne ha tilgang til akkurat de samme mulighetene, nettopp fordi 

rettferdighet defineres ut fra den enkeltes individuelle innsats og prestasjoner. I tråd med dette 

rettferdighetsbegrepet forfektes også en likhetstenkning i det markedsliberale 

kunnskapsregimet – også dette defineres ulikt enn i det sosialdemokratiske. Likhet forstås 

nemlig som likhet i læringsresultater. Der hvor sosial utjevning fremmes gjennom universelle 

goder i det sosialdemokratiske kunnskapsregimet, forstås likhet i læringsresultater som veien 
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til sosial utjevning i det markedsliberale kunnskapsregimet (Telhaug, 2007: 491). 

Læringsresultater- og oppnåelser, som er en grunnleggende verdi i det markedsliberale 

kunnskapsregimet, gjennomsyrer altså både rettferdighets- og likhetstenkningen som forfektes 

av dens tilhengere.  

 

På bakgrunn av dette mener jeg at utdanning forstås som et privat gode, forstått som at den 

enkeltes individuelle prestasjoner og arbeid vil kunne resultere i vidt ulike muligheter 

innenfor skole og utdanning. Jo bedre prestasjoner, jo flere alternativer å velge mellom. Dette 

henger nøye sammen med det jeg tidligere har skrevet angående prinsippet om det frie 

individet i nyliberalistisk tenkning: man skal kunne fatte sine egne avgjørelser, men man skal 

også stå til ansvar for sine valg og handlinger. Den urettferdighet som måte oppstå som et 

følge av ens personlige og individuelle valg, handlinger og avgjørelser, må aksepteres (Thuen, 

2010: 282). Videre forstås konkurranse mellom elever som grunnleggende viktig for rettferdig 

tildeling av utdanningsgoder, men også konkurranse om elevene mellom skoler opphøyes som 

ønskelig. Et slikt perspektiv ledsages av en tanke om at konkurranse fungerer som en viktig 

pådriver for god kvalitet i utdanning (Lundahl, Arreman, Holm, Lundström, 2014: 51).  

 

2.3.3 Både-og?   
Teoretisk sett er det mulig å operere med avgrensede kategoriseringer i form av at den blå 

siden av norsk politikk utelukkende forfekter det markedsliberale kunnskapsregimet, mens 

den røde siden av politikken forsvarer og kjemper for det sosialdemokratiske 

kunnskapsregimet. Som nevnt tidligere er disse to begrepsparene teoretiske verktøy, snarere 

enn en avbildning av den praktiske og sosiale virkelighet: de er verken gjensidig utelukkende 

eller like markert avgrensede i praksis som de er i teorien. Aasen (2007: 29) understreker 

dette ved å påpeke at kunnskapsregimene gjør seg gjeldende på tvers av partipolitiske grenser 

i Norge. Til tross for at vi kan snakke om arketypiske kjennetegn på skolens instrumentalitet 

og verdigrunnlag i begge regimer, er grensene mellom dem gjerne mer flytende enn man 

kanskje ønsker å tro, noe jeg også har berørt tidligere i oppgaven. Dermed kan det være mer 

formålstjenlig å diskutere hvorvidt, og eventuelt hvordan, det i realiteten foregår en slags 

hybridisering av disse to kunnskapsregimene i vår tid. Med dette mener jeg hovedsakelig at 

tilhengere av vidt ulike teoretiske ideologier, i praksis kan se ut til å anvende både egne og 

hverandres begreper og uttrykk i sin utdanningspolitiske retorikk. Telhaug og Volckmar 

(1999: 290-291) betegner dette som «både og-løsninger- og retorikk», noe som 

eksemplifiseres ved at verdibegrepene rettferdighet og likhet anvendes i begge 
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kunnskapsregimer. Samtidig har vi sett at disse begrepene betyr ulike ting i de ulike regimene. 

Rizvi og Lingard (2010: 71) skriver at dette skyldes at utdanningspolitisk kamp mellom 

politiske partier i stor grad dreier seg om å formulere og reformulere verdier som har bidratt 

til å legitimere skoleinstitusjonen. Dette innebærer at politiske partier med ulike ideologiske 

utgangspunkt, i sitt eget bilde definerer de verdiene som skolen tradisjonelt er tuftet på. Målet 

vil være at ens egne begrepsdefinisjoner skal få forrang og nyte hegemoni blant befolkningen, 

skoleinstitusjonen og i samfunnet for øvrig.  

 

Det som i mellomkrigstiden frem til 1970-tallet var karakterisert av et markant 

utdanningspolitisk skille mellom venstre- og høyreorienterte partier i Norge, var på 1990-

tallet ikke lenger like tydelig. Partiene til venstre i politikken hadde tatt et steg i retning av blå 

politikk, samtidig som de blå partiene, som Høyre og Fremskrittspartiet (heretter FrP) hadde 

blitt blåere enn noen gang før (Telhaug og Volckmar, 1999: 289). På 1980-tallet reduserte for 

eksempel SV sin tidligere marxistiske retorikk, og aksepterte i større grad at skolen var av 

betydning for landets økonomiske konkurransedyktighet i det internasjonale samfunnet 

(Telhaug, 2007: 376). Til tross for at denne aksepten ikke kan sies å være like bred eller 

eksplisitt som i partier som Høyre og Frp, markerer dette en viktig ideologisk dreining i det 

sosialistiske partiet. Hopper vi omtrent 20 år frem i tid ser vi at den rødgrønne Stoltenberg 2-

regjeringen bestående av Ap, SV og Senterpartiet, førte en utdanningspolitisk diskurs preget 

av begreper, verdier og tenkning med en nyliberalistisk klang ved seg. Begreper som kvalitet, 

kompetanse, testing, ‘individuell’ og resultater trumfet over begreper som solidaritet, 

fellesskap og likhet i St.meld.nr. 27 (2007-2008) Kvalitet i skolen (Stray, 2011: 27-28).  

 

I de første årene etter andre verdenskrig var ideen om likhet et fremtredende og karakteristisk 

ideologisk grunnlag for norsk skole- og utdanningspolitikk. Dette var en tid hvor 

sosialdemokratiske verdier hadde enorm forrang i det norske samfunnet, og verdigrunnlaget 

som ble lagt til grunn for skolens virke nøt bred aksept på tvers av partigrenser. Høyresiden i 

norsk politikk aksepterte altså i noen år det ideologiske verdigrunnlaget som 

sosialdemokratiske partier definerte for skolen, før aksepten ble svekket på 1980-tallet 

(Telhaug og Volckmar, 1999: 284). Samtidig står det på Høyres nettsider i dag at «Kunnskap 

gir muligheter til alle» (Høyre, u.å.) – et utsagn som kan sies å være tuftet på en 

solidaritetsretorikk; gjennom kunnskap vil alle elever og individer få muligheter i livet, og 

fellesskapet fungerer som en referanseramme.  
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Denne både og-retorikken- og løsningene som har funnet sted i norsk utdanningspolitikk kan 

få en til å spørre seg om hvorvidt forskjellene som i teorien er markante mellom venstre- og 

høyresiden, i stadig større grad blir utjevnet i praksis. Spesielt med tanke på at de tradisjonelle 

sosialdemokratiske partiene har tatt et skritt til høyre i retning av blå politikk. I min 

sammenheng vil dette for eksempel innebære hvorvidt skolens verdigrunnlag og 

instrumentalitet forstås tilnærmet likt på begge de politiske fløyene. Dersom dette er tilfellet 

kan man trygt si at det sosialdemokratiske hegemoniet som en gang hadde sterkt fotfeste og 

legitimitet i Norge, har blitt erstattet av et nyliberalistisk utdanningspolitisk hegemoni. Det vil 

i så tilfelle bety en venstreside som har utviklet tilnærmede ideologiske preferanser som 

høyresiden. Da kan man stille spørsmål til hvorfor fritt skolevalg er et betent 

utdanningspolitisk tema; hvis den politiske aksen i norsk politikk i større grad enn før har tatt 

et skritt til høyre, hvorfor er da SV og Høyre to motpoler i denne debatten? Bortsett fra det 

åpenbare faktum at også partier som rent ideologisk står hverandre nær kan oppleve uenighet 

om enkeltsaker, vil nok svaret på dette spørsmålet ligge i at forståelsen av skolens 

verdigrunnlag og instrumentalitet fortsatt er preget av at partiene er tuftet på ulike ideologiske 

tankegods.   

 

Volckmar (2014: 484) skriver i sin analyse av partiprogrammene etter Stortingsvalget i 2013 

at det fortsatt er noen markante forskjeller mellom den rød og den blå siden av norsk 

utdanningspolitikk. Partipolitisk farge har altså noe å si, og det vil dermed ikke være mulig å 

tale for en avskaffelse av det sosialdemokratiske kunnskapsregimet. Ett eksempel er private 

skoler. Til tross for at venstresiden i løpet av 1990-tallet i større grad enn tidligere utviklet en 

forståelse for og aksept av private initiativ i skole og utdanning (Telhaug og Volckmar, 1999: 

281), skaper dette temaet fortsatt utdanningspolitisk kamp og debatt. Selv om private skoler 

og fritt skolevalg i seg selv ikke er det samme, er det mulig å argumentere for at det 

ideologiske tankegodset som ligger bak begge utdanningspolicyer er tilnærmet like. Med dette 

mener jeg at det foreligger et tilnærmet syn på forholdet mellom elev, skole og det øvrige 

samfunnet. Den nyliberale ideen om frihet står sentralt i begge, noe som eksemplifiseres ved 

at privatskoler med rett til statsstøtte i Norge formelt sett heter friskoler, og at loven om som 

berører disse skolene offisielt heter friskoleloven. Videre tar for eksempel Ball og Youdell 

(2008: 105) til orde for at fritt skolevalg og de markedsmekanismer dette resulterer i, som 

stykkprisfinansiering og konkurranse mellom elever og skoler, er en form for skjult 

privatisering og økt segregering. Utdanning forstås i stor grad som et privat gode, begge er 

markedsmekanismer, og begge setter verdien om konkurranse høyt, være seg økonomisk 
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konkurranse eller konkurranse mellom skoler og mellom elever. Begrunnelsen som ligger til 

grunn er ofte at slike tiltak resulterer i økt kvalitet i skolen, og økt kvalitet resulterer i økt 

konkurransedyktighet i det globale og internasjonale kunnskapssamfunnet. Altså en nær 

kobling mellom utdanning, økonomi og marked. Til tross for et lite blått steg til høyre i 

utdanningspolitikken på 1980-tallet fra SV sin side, har fortsatt kampen mot privatisering og 

privatiseringssympatiserende tiltak karakterisert SV sin skolepolitikk i tiden etter 1980-tallet. 

Verken da eller nå sier venstresiden seg enig i argumentene for denne type valgfrihet – i det 

minste ikke i retorikken som anvendes av partiets representanter. Høyresiden kjemper kanskje 

mer enn noen gang for nettopp dette i skolen, eksemplifisert gjennom høringen om fritt 

skolevalg i alle fylker.  

 

Stray (2011: 22) skriver at den nye epoken etter den sosialdemokratiske enhetsskoleepoken, 

som jeg i denne oppgaven betegner som det sosialdemokratiske kunnskapsregimet, for fullt 

ble virkelighet som følge av PISA 2000. Hun kaller den nye epoken for kvalitetsepoken, noe 

som er interessant med tanke på at kvalitetsargumentet er gjennomgående i de tiltak som 

forfektes i det markedsliberale kunnskapsregimet. Norske 15-åringers prestasjoner på PISA-

testen fra 2000 ble avdekket februar 2001, og sjokkerte hele skole-Norge med overraskende 

dårlige resultater (Sjøberg, 2014: 206). Hvorvidt disse resultatene i realiteten var så dårlige 

som de ble portrettert har blitt ivrig og godt diskutert av flere siden resultatene ble publisert 

og skal ikke være et i min sammenheng. Det som dog er interessant er hvorvidt det faktisk var 

PISA 2000 som var starten på en ny skoletenkning, eller om disse resultatene en gang for alle 

konstaterte at et sterkt fokus på kvalitet, mål og resultater i skolen var kommet for å bli. Vi vet 

at fokuset på kvalitet allerede fant sted med Organisation for Economic Cooperation and 

Development (heretter OECD) sin evaluering, eller kritikk, av norsk grunnskole i 1989 

(Langfeldt, 2008). Det kan dermed tenkes at PISA-resultatene snarere enn å markere starten 

på et nytt paradigme, eller epoke om man vil, heller overbeviste politikere, lærere, rektorer og 

det øvrige samfunnet om at det måtte tas nye grep i den norske skolen. Det var ikke lenger 

noen som talte for at norsk skole var ‘verdens beste skole’ (Elstad, 2009: 174) – til tross for at 

de verdier og prinsipper som lå til grunn for skolens virke og som ble formidlet i elevenes 

opplæring ikke hadde endret seg i tiden mellom år 2000 og 2001.  

 

Det ble skrevet nyhetsartikler og kjørt offentlig og politisk debatt hvor det ble stilt kritiske 

spørsmålstegn til den norske skoles enhetstanke - den tanken som dominerte i den 

sosialdemokratiske enhetsskoleepoken – etter publiseringen av PISA 2000 (Stray, 2011: 23) 



    23 

Enhetstanken og de verdier som er pakket inn i dette tankegodset ble nå vurdert fra 

kvalitetsepokens perspektiv, som malte et annet bilde av skolens og utdanningens formål og 

instrumentalitet. Oppsummert kan man si at tilhengerne av endring i skolesektoren tok til orde 

for kritikk av en enhetsskoletenkning som var for utopisk og idealistisk, og dermed en sentral 

kilde til skuffende resultater på den internasjonale PISA-testen. At endring måtte til var det i 

tillegg relativt bred enighet om på tvers av politiske partier. Nå var fokuset på kvalitet, 

resultater og måling i sentrum av skoledebatten (Møller og Skedsmo, 2013: 343). 

Etterdønningene av PISA 2000 må forstås i lys av New Public Management og 

accountability, hvorav kom til syne i en rapport om norsk skole skrevet av OECD i 1989.  

 

2.4 New Public Management i norsk skole 
OECD er en transnasjonal økonomisk organisasjon som siden 1980-tallet har bidratt til å 

fremme en nyliberal utdanningspolitisk agenda i sine medlemsland. Volckmar (2016: 140) 

påpeker at OECD er en av flere organisasjoner som har bidratt til at nyliberalismen ikke 

lenger bare er knyttet til det økonomiske feltet, men at det i dag også er vel så gjeldende for 

det globaliserte utdanningsfeltet. Et viktig verktøy i dette arbeidet har vært PISA-testen, som 

kan betegnes som OECDs fremste utdanningspolitiske verktøy (Sjøberg, 2014: 223): en 

internasjonalt sammenlignende kunnskapstest i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringers 

prestasjoner på den svært dekontekstualiserte testen blir gjort til gjenstand for analyser og 

indikatorer på den enkelte nasjons fremtidige økonomiske konkurransedyktighet i det 

globaliserte verdenssamfunnet, og henger dermed nøye sammen med humankapital. Som 

nevnt tidligere sjokkerte de første PISA-resultatene store deler av skole-Norge, og flere vil 

hevde at det var nettopp denne testen som ga vind i seilene til utviklingen av den første 

kompetansebaserte læreplanen i Norge; Kunnskapsløftet LK06. Mange av argumentene som 

talte for endring i norsk skole, ble legitimert med de tilsynelatende svake prestasjonene på 

PISA-testen. OECD blir på bakgrunn av sin diskursive makt på den globale 

utdanningspolitiske dagsordenen, ofte betegnet som en viktig premissleverandør for nasjonal 

utdanningspolitikk – blant annet i Norge (Wiborg, 2016: 247; Haugen, 2020: 68). OECD kan 

dog sies å ha trådd inn i denne rollen i norsk utdanningspolitikk før det 21.århundret. I 1989 

leverte OECD sin evalueringsrapport og sterke kritikk mot det norske utdanningssystemet 

generelt, og norsk grunnskole spesielt.   

 

Dommen som falt i 1989 var kjennetegnet av en relativt sterk, og kanskje uforventet kritikk 

av norsk utdanningspolitikk. Det ble blant annet stilt spørsmålstegn til hvor mye kunnskap 
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sentrale myndigheter egentlig hadde om hva som foregikk i de mange grunnskoler i landet 

(Langfeldt, 2008: 48). For å bøte på denne manglende kunnskapen og innsikten, ble det 

foreslått at det var et stort behov for at rollene og ansvarsområdene til de ulike nivåene i 

utdanningsfeltet ble klargjort (Sandvik, Engvik, Fjørtoft, Langseth, Aaslid, Mordal & Buland, 

2012: 50). I tillegg skulle det etableres tydeligere mål for skolens innhold og virke. Staten ble 

rådet til å påta seg evaluerings- og kontrolloppgaver, og med dette etablere og gjennomføre 

nødvendige tester og evalueringer som konkret kunne fortelle noe om hvordan opplæringen i 

skolen egentlig var. Resultatene av opplæring og læring, såkalt output, skulle nå vies større 

oppmerksomhet. I kjølvannet av OECD-rapporten begynte arbeidet med å utvikle et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem (heretter NKVS); et system som har som mål å måle og forbedre 

kvaliteten i det norske utdanningssystemet (Skedsmo og Mausethagen, 2017: 169). Med dette 

fikk kvalitetsbegrepet betydelig fotfeste i den norske utdanningstenkningen.. Dette systemet 

hadde, og har, som formål å kontrollere og evaluere kvaliteten i opplæringen ved at sentrale 

myndigheter og involverte aktører til enhver tid får informasjon om hvordan tilstanden i 

skolen er (Langfeldt, 2008). I dag består NKVS av flere komponenter som for eksempel 

nasjonale prøver, den nettbaserte Skoleportalen hvor grunnleggende informasjon om skolenes 

evaluerings- og prestasjonsresultater kommuniseres til offentligheten, brukerundersøkelser 

hvor elever og foreldre reflekterer over læringsmiljøet på skolen, og internasjonale 

sammenlignende tester som PISA og TIMSS.  

 

OECD-rapporten, med de konsekvenser den både eksplisitt og implisitt har hatt i den norske 

utdanningssfæren, forstår jeg i lys av New Public Management (heretter NPM). NPM kan 

betegnes som en reformtrend eller en styringstrend som har en konservativ og liberal, og i dag 

også nyliberal, forankring. Rizvi og Lingard (2007: 66, 119) forstår NPM som nasjonalstaters 

strukturelle og praktiske respons på den globaliseringen som særlig vestlige 

utdanningssystemer i dag er en del av. Transnasjonale organisasjoner som OECD har blant 

annet blitt sterke aktører på utdanningsfeltet som et følge av denne globaliseringen, samtidig 

som de promoterer utdanningsløsninger- og forståelser basert på NPM og nyliberalisme. 

Denne styringstrenden kjennetegnes blant annet av valgfrihet, desentralisering, mål- og 

resultatstyring og en opphøying av den enkeltes individualitet (Lundahl et al., 2014: 30; 

Karlsen, 2016: 33). Effektivitet forstått som kostnadseffektivitet, accountability på systemnivå 

og kvasi-marked assosieres også med NPM (Rizvi og Lingard, 2010: 158-159). Fokuset ligger 

i stor grad på resultater, output og prestasjoner fremfor input og prosess, og ikke minst at dette 

skal produseres effektivt. Den enkelte skole vil dermed stilles til ansvar ved både 
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tilfredsstillende og utilfredsstillende resultater. Dette dreier seg om accountability, som kan 

forstås som et viktig element i NPM. Gjennom NKVS sine mange komponenter, som for 

eksempel Skoleporten, vil politikere og det øvrige samfunnet få innsikt i hvorvidt en skole har 

evnet å prestere etter de målene som har blitt definert for alle landets skoler. Også mediene, 

med sine overskrifter om taper- og vinnerskoler, A-, B- og C-skoler, kommuniserer på sin 

måte hvorvidt skoler kan anses for å være kvalitativt gode eller ei (Elstad, 2009: 175, 179). 

Slike betegnelser på skoler kan forstås som et resultat av en kvalitets- og accountability-

tenking som de siste årene har preget det norske skolesystemet. Senere i denne oppgaven skal 

jeg se nærmere på hvordan denne måten å omtale skoler – denne måten å bruke språket på i 

omtalen av skoler – særlig kommer til uttrykk i segregeringsdiskursen i høringsrunden.   

 

Dog er det svært viktig å understreke at NPM, og andre globale reformtrender, alltid formes 

og farges av den nasjonale konteksten det implementeres i. Den nasjonale konteksten med den 

historie, kultur, politikk, befolkning, og etablerte strukturer og institusjoner kommuniserer og 

er i en slags forhandling med nye reformtrender. Den NPM med de kjennetegn som jeg nå 

kort har skissert ovenfor, finner ikke nødvendigvis sted i sin rene form i det norske 

utdanningssystemet. Derimot har NPM, i likhet med importeringen av andre globale 

styringstrender, blitt rekontekstualisert i møte med det norske utdanningssystemet. 

Christensen og Lægreid (2007: 7) beskriver denne prosessen som en «redigeringsprosess» 

som skal sikre at nye ideer og styringstrender lar seg passe inn i det systemet som allerede 

finner sted i den nasjonale konteksten. Dette kan også betegnes som stiavhengighet (Maroy, 

2008: 14; Maroy, Pons & Dupuy, 2017: 102). Begrepet innebærer at implementering og 

praktisering av nye policyer vil være avhengig av de policystier- eller baner som allerede har 

formet samfunnet og dets institusjoner. Dermed er det ikke mulig å si at offentlig og privat 

sektor i Norge står ovenfor de samme konkurranseinsentivene og stilles ovenfor de samme 

kravene. Den norske historien, både kulturelt og politisk, har resultert i et system og samfunn 

som fortsatt i dag har en svært sterk offentlig sektor. Til tross for at det er flere private skoler i 

Norge i dag enn det det var for drøye 30 år siden, er dette fortsatt et slags «unntak» i Norge 

(Wiborg, 2016: 257). Dermed er det muligens slik at vi nå står overfor en nasjonal 

utdanningssfære som bærer preg av både det gamle og det nye, herunder det 

sosialdemokratiske og det markedsliberale kunnskapsregimet.  
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2.5 Policybaner: det nye og det gamle i sameksistens 
Ved å vise til OECD-rapporten fra 1989 har jeg eksemplifisert hvordan internasjonale og 

transnasjonale aktører kan påvirke utdanningspolitiske bestemmelser og reformer i den norske 

konteksten. Internasjonale ideer og reformtrenders innvirkning på den norske 

utdanningspolitikken er dog ikke et resultat av at internasjonale aktører alene påvirker den 

nasjonale utdanningspolitikken, men snarere et resultat av samhandling mellom den nasjonale 

og den globale konteksten og deres aktører (Maroy og Pons, 2019: 6). Suksessive 

samhandlinger vil i sin tur kunne resultere i at nasjonale aktører utvikler nye 

utdanningspolicyer som er tilpasset den spesifikke nasjonale kontekst. Dette politiske 

samspillet mellom det nasjonale og det globale/internasjonale nivået med tilhørende aktører, 

kaller Maroy og Pons (2019: 6) for «policy trajectories» - et begrep som jeg velger å oversette 

til «policybaner» i denne oppgaven. Hvilke policybaner som er retningsgivende og har 

forrang i den nasjonale utdanningspolitiske konteksten – og som dermed preger 

utdanningspolitiske bestemmelser - er videre formet og et resultat av hovedsakelig tre 

prosesser: 1) Stiavhengighet, 2) Bricolage, og 3) Oversettelse. I praksis går disse tre 

rekontekstualiseringsprosessene ofte inn i hverandre, og er dermed kun mulig å separere 

analytisk (Maroy et al., 2017: 102).  

 

Når nye utdanningspolitiske policyer og bestemmelser utvikles innenfor en nasjonal kontekst, 

skjer dette i samspill med allerede etablerte normer, regler, institusjoner, verdier og ideer som 

finner sted i samfunnet. Dette resulterer i at den formen for NPM, accountability og fritt 

skolevalg som kan observeres i den norske konteksten er annerledes enn det som kan 

observeres i andre europeiske land – til og med i våre naboland som Sverige og Danmark, til 

tross for at våre samfunn har mye felles historie, system og kultur. Ifølge Maroy et al. (2017: 

103) skyldes dette at utdanningspolitiske beslutninger er en prosess som virker lag på lag, 

hvor tidligere utdanningspolitiske bestemmelser utgjør rammene for hvilke valg som kan 

fattes senere. De utdanningspolicyer som allerede er i virke i den nasjonale konteksten vil 

dermed både begrense og muliggjøre hvilke fremtidige valg som lar seg gjøre. Tidligere 

bestemmelser tråkker dermed ned stier som senere bestemmelser er avhengige av å følge: 

utforming av nye policyer er altså stiavhengige. At den utdanningspolitiske historien i et 

samfunn er såpass retningsgivende for fremtidige reformer og bestemmelser, skjermer det 

utdanningspolitiske feltet og dens institusjoner fra radikale endringer. Endringer skjer trinnvis 

og gradvis, og over tid. Regjeringens forslag om innføring av fritt skolevalg i alle landets 

fylker må på bakgrunn av dette ikke bare forstås i tråd med tidligere utdanningspolitiske 
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bestemmelser i Norge, men også hvordan disse bestemmelsene har blitt farget av ulike 

kunnskapsregimer. Det norske velferdsstatlige utdanningssystemet er som jeg har redegjort 

for i kapittel 2.3. sterkt preget av det sosialdemokratiske kunnskapsregimet; et 

kunnskapsregime med tilhørende verdier og instrumentalitetsforståelse som har satt sitt preg 

på både skoleinstitusjonen i seg selv, og befolkningens forståelse og persepsjon av hva skolen 

skal være og bestå av.  

 

Når utdanningspolitiske bestemmelser skal fattes, skjer dette på bakgrunn av pågående 

forhandlinger, og kamp, mellom ulike aktører i utdanningssektoren. Det forhandles blant 

annet om hva som kan defineres som utdanningspolitiske utfordringer og problemer, og hva 

som eventuelt kan være gunstige og formålstjenlige løsninger på disse. Slike forhandlinger og 

kamp mellom ulike aktører kan betegnes som bricolage (Maroy og Pons, 2019: 102) – en 

pågående prosess hvor det forhandles om ideer, ideologier, behov osv. De ulike 

verdensanskuelsene, verdiene og ideene aktørene tar med seg inn i disse forhandlingene er i 

mer eller mindre grad preget av ideer og praksiser som sirkulerer i den internasjonale og 

globale sfæren. Trepartssamarbeidet i den offentlige sektoren i Norge er et godt eksempel på 

hvordan utdanningspolitiske bestemmelser er en pågående prosess av bricolage; 

styresmaktene, arbeidsgivere og fagforeninger inngår i forhandlinger med hverandre om 

hvilke utdanningspolitiske handlinger som skal fattes. Høringsrunden om fritt skolevalg kan 

til en viss grad forstås som en prosess av bricolage ettersom både styringsmaktene 

(regjeringen og UDIR), arbeidsgivere (fylkeskommuner, kommuner og skoler), og 

fagforeninger (LO, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund m.fl.) er representert.  

 

Implementering av utdanningspolitiske bestemmelser, reformer og endringer er dermed et 

resultat av at utdanningspolitiske aktører har kommet til enighet eller oppnådd konsensus om 

hva som anses for å være problemer og løsninger i utdanningssektoren. Utdanningspolitiske 

bestemmelser som har sitt opphav i andre lands utdanningspraksiser eller i den internasjonale 

utdanningssfære må dog oversettes og rekontekstualiseres til den nasjonale konteksten. Det er 

kun ved oversettelse at praksiser og ideer fra andre samfunn lar seg rekontekstualisere til et 

annet samfunn med andre institusjoner, lover og regler, kultur og historie. NPM, 

accountability og valgfrihet er eksempler på policytrender som den norske 

utdanningspolitiske sfære har «lånt» fra den globale sfære, og som gjennom en 

oversettelsesprosess har blitt redefinert og reformulert i tråd med allerede etablerte verdier, 

praksiser, lover og ideer som har manifestert seg i den norske utdanningssektoren over tid.  
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UDIR betegnes av Røvik, Eilertsen og Lund (2014: 88) som både innhenter, oversetter og 

iverksetter av ulike reformideer i den norske utdanningssektoren. Dette innebærer at 

direktoratet har en sentral rolle i alle tre prosesser som jeg har skissert ovenfor. Rollen som 

innhenter innebærer at UDIR søker etter og henter inn informasjon om skolefeltet fra 

omgivelsene – være seg innad i Norge eller internasjonalt. Deltakelse i internasjonale organer 

som for eksempel OECD bidrar til at direktoratet får innblikk i ny kunnskap om skolefeltet, 

som muligens kan bli implementert i den norske skolesektoren. Hvilke ideer og policyer 

direktoratet tar med seg tilbake avhenger av hvilke stier som allerede har blitt tråkket ned i det 

utdanningspolitiske feltet (Røvik et al., 2014: 93). De allerede etablerte verdier, holdninger og 

kultur som eksisterer i den norske skoleinstitusjonen vil være retningsgivende for hvilke ideer 

som er formålstjenlig å introdusere i det norske skolefeltet. Som oversetter skal UDIR 

fortolke og formidle den kunnskapen de henter inn (Røvik et al., 2014: 104-105). Denne 

oversettelsesprosessen har videre innvirkning på hvordan kunnskapen om nye policyer eller 

praksiser rekontekstualiseres, og hvorvidt denne rekontekstualiseringen er vellykket eller ei. 

Det er dog viktig å understreke at det er langt flere aktører enn UDIR som preger hvordan nye 

praksiser rekontekstualiseres; fylkeskommuner, kommuner, lærere, fagorganisasjoner osv. er 

alle aktører som spiller en viktig rolle i rekontekstualiseringen av nye ideer og praksiser. 

Rollen som iverksetter innebærer at direktoratet sørger for at nye praksiser iverksettes i 

sektorens ulike rutiner og vedtak (Røvik et al., 2014: 109). Hvorvidt en policy faktisk blir 

implementert er dog ikke garantert, og avhenger blant annet av profesjonens tilslutning til 

reformen.  

 

Begrepet om policybaner og tilhørende prosesser gir en dypere forståelse av hvilke prosesser 

som inngår i utdanningspolitisk forandring, og hvordan nasjonale utdanningssystemer i 

dagens globaliserte kunnskapssamfunn i stadig større grad låner policyideer fra andre 

kontekster. Det som foregår i de tre prosessene vil til sammen kunne, hvis vellykket, resultere 

i større eller mindre utdanningspolitiske endringer og reformer. Som Maroy et al. skriver:  

 

«The combination of change mechanisms and inertia which result makes way for 

trajectories which may lead to gradual but significant change, or trajectories which 

tend towards marginal change» (Maroy, Pons & Dupuy, 2017: 103).  
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Å ha en forståelse for hvordan det norske utdanningspolitiske feltet er preget av internasjonale 

strømninger og den globale utdanningssfæren er ikke bare viktig for å forstå hvor stor 

sannsynlighet det er for at inntaksmodellen blir innført i alle fylker, men også hva som 

muliggjør at inntaksordningen i det hele tatt er oppe til høring. Ideer om konkurranse, 

individualisering, og utdanningens private goder og ansvar er ikke nødvendigvis tradisjonelle 

norske utdanningsverdier, men gjennom en kombinasjon av både endringsmekanismer og 

tregheter i policybaner kan enten små eller store endringer finne sted over tid – og dermed 

normalisere disse ideene. De ideer, praksiser og verdier som sirkulerer i den internasjonale, 

globale utdanningssfæren drypper på denne måten dråpe etter dråpe ned på den nasjonale, 

norske utdanningspolitikken. Dermed er begrepet om policybaner og de prosesser som inngår 

i disse en mulig inngang til å forstå de endrings- og reproduksjonsprosessene som finner sted i 

den nasjonale, norske utdanningssfæren – både praktisk og ideologisk. Fritt skolevalg – både 

som inntaksordning og som tema for høringsrunden - kan etter min mening forstås i tråd med 

dette.  
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3 METODE 
Jeg anvender kritisk diskursanalyse for å besvare denne masteroppgavens problemstilling og 

tilhørende forskningsspørsmål. Kritisk diskursanalyse gir muligheten, i hvert fall i teorien, til 

å identifisere ulike aspekter av den sosiale virkelighet, blant annet ved å avdekke ulike 

aktørers virkelighetsoppfatning og forståelse av verden. På bakgrunn av dette er kritisk 

diskursanalyse i min sammenheng en egnet metode til å avdekke hvilke kunnskapsregimer 

som preger høringen om fritt skolevalg generelt og ulike høringsinstansers høringssvar 

spesielt. Dette er hovedsakelig fordi høringssvarene i stor grad uttrykker forståelser av verden 

og virkeligheten, som videre kan ses i tråd med ulike rettferdighetsforståelser og forståelser av 

utdanningens instrumentalitet og verdigrunnlag. Jørgensen og Phillips (2002: 3-4) beskriver 

kritisk diskursanalyse som en pakkeløsning bestående av 1) ontologiske og epistemologiske 

premisser for språkets rolle i sosial konstruksjon av verden, 2) teoretiske modeller og 

rammeverk, 3) metodologiske retningslinjer, og 4) analyseteknikker. Med dette belyses det 

faktum at kritisk diskursanalyse er en pakkeløsning hvor teori og metode henger nøye 

sammen – og hvordan pakkeløsningen skal utformes er opp til hver enkelt forsker (Jørgensen 

og Phillips, 2002: 4).  

 

På bakgrunn av denne nære relasjonen og samspillet mellom teori og metode, skal jeg i dette 

kapittelet først redegjøre for kritisk diskursanalyse som teori, hvor jeg skal ta for meg det 

vitenskapsteoretiske utgangspunktet for KDA, diskursperspektiv på språk slik Fairclough 

forstår det, samt ideologi, makt og hegemoni. Jeg forstår dette teoretiske bakteppet som en 

viktig forløper for KDA som metode. Deretter skal jeg redegjøre for KDA som metode og 

Faircloughs tredimensjonale analysemodell, i tillegg til lingvistiske analyseverktøy som jeg 

skal anvende for å besvare oppgavens forskningsspørsmål og problemstilling. Til slutt skal 

jeg redegjøre for troverdighet og autentisitet, i tillegg til tekstutvalg og tilhørende 

avgrensninger.  

 

3.1 Kritisk diskursanalyse som teori  

3.1.1 Ontologiske og epistemologiske premisser   
Lingvistisk strukturalisme tar utgangspunkt i at vi mennesker forstår oss selv og omverdenen 

ved hjelp av strukturer som eksisterer utenfor det subjektive individ. Ved å trekke på slike 

eksterne strukturer generer mennesket mening om den sosiale virkelighet, samt forståelse av 

seg selv og andre (Skrede, 2017). Dette setter rammer for både hvordan mennesket forstår og 

skaper sin virkelighet, og i tillegg er det gjennom språket at den sosiale virkelighet, og 
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dermed også sosiale relasjoner og identitet, konstrueres og konstitueres (Jørgensen og 

Phillips, 2002). I denne vitenskapsteoretiske tradisjonen forstås språket i seg selv som en 

struktur med en rekke mønstre bestående av nettverk av ord – en struktur hvis bestanddeler er 

stabile og uforanderlige. At språket er stabilt og uforanderlig innebærer blant annet en 

antagelse om at ords meningsinnhold er statisk på tvers av kontekst, aktører, tid og rom. Som 

ethvert annet system består språket av en rekke muligheter og begrensninger som videre har 

en innvirkning på hvordan denne sosiale konstruksjonen av virkeligheten kan forløpe. På 

bakgrunn av dette forstår strukturalister språket som fundamentet og utgangspunktet for alt 

sosialt og kulturelt liv (Skrede, 2017: 75). Lingvistisk poststrukturalisme er i sin tur en 

videreutvikling av strukturalismen, men også en kritikk av den. Der hvor strukturalister 

opererer med en grunnleggende antagelse om at språket som system og nettverkene av ord er 

stabilt med uforanderlig meningsinnhold, forstår poststrukturalister ord og deres 

meningsinnhold som situasjonsavhengig. Dette innebærer en antagelse om at språket stadig er 

i endring og utvikling over tid (Skrede, 2017).  

 

KDA er altså inspirert av og basert på både den lingvistisk strukturalistiske og lingvistisk 

poststrukturalistiske vitenskapstradisjonen. Ifølge Skrede (2017) kjennetegnes Faircloughs 

KDA av at han «arbeider innen en konstruktivistisk tradisjon, men uten å akseptere at den 

sosiale virkelighet kan reduseres til diskurs» (s.79). På bakgrunn av at dette arbeider han 

hovedsakelig innenfor vitenskapstradisjonen som går under betegnelsen kritisk realisme 

(Skrede, 2017: 80). En viktig grunnantagelse innenfor kritisk realisme er dermed at det 

eksisterer en virkelig verden, en virkelighet, uavhengig av hvorvidt og i hvor stor grad vi 

mennesker har en forståelse av den. Denne virkeligheten består av både en naturlig og en 

sosial verden; der hvor førstnevnte eksisterer avhengig av menneskelig handling og inngripen, 

kjennetegnes den sosiale verden av at den er sosialt konstruert av mennesker og menneskelig 

aktivitet over tid. Tyngdekraften er et eksempel på et aspekt ved den naturlige verden som 

eksisterer uavhengig av hva vi mennesker gjør, mens institusjonene våre eksisterer på grunn 

av menneskelig handling over tid, og er dermed sosialt konstruert. Den sosiale verden blir dog 

ofte objektivert og oppleves som selvfølgelig og naturlig – som en del av den naturlige, og 

ikke sosiale verden.  

 

Diskursene i samfunnet generelt og i ulike institusjoner spesielt konstruerer den sosiale 

verden på den ene siden, samtidig som de er resultater av den sosialt konstruerte verden på 

den andre siden. Diskurser er altså både sosialt konstruerende og sosialt konstruert 
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(Fairclough, 2010: 4). Dette innebærer blant annet at den allerede eksisterende sosiale 

virkelighet utgjør rammer for hvilke sosiale konstruksjoner som lar seg gjøre. Det dialektiske 

og relasjonelle forholdet mellom diskurs og andre sosiale fenomener gjør seg gjeldende. Dette 

innebærer dog ikke at alle former for diskursive sosiale konstruksjoner er mulig – vi 

mennesker kan ikke fritt konstruere den sosiale verden i vårt eget bilde (Fairclough, 2010: 5). 

Maktrelasjoner og allerede eksisterende sosiale strukturer begrenser hvilke sosiale 

konstruksjoner som lar seg gjøre. Fairclough (2010) skriver blant annet at «(...) we can accept 

a moderate version of the claim that the social world is textually constructed, but not an 

extreme version» (s. 5). Med dette påpeker Fairclough at den sosiale virkelighet ikke kan 

reduseres til diskurs alene (Skrede, 2017: 79). Sagt på en annen måte anerkjennes det faktum 

at ikke alle aspekter ved vår virkelighet rammes inn av diskurs. 

 

3.1.2 Diskursperspektiv på språk  
Jeg velger å inkludere en redegjørelse av Faircloughs diskursperspektiv på språk av særlig to 

grunner. For det første mener jeg at det gir et godt innblikk i det dialektiske forholdet mellom 

språk og samfunn/sosialt liv, og for det andre oppfatter jeg det som et godt utgangspunkt for å 

forstå Faircloughs tredimensjonale analysemodell. 

 

Fairclough inntar i sin tilnærming til kritisk diskursanalyse et diskursperspektiv på språk og 

språkbruk. Han skriver blant annet at «The term discourse (...) signals the particular view of 

language (...) as an element of social life which is closely interconnected with other elements» 

(Fairclough, 2010: 3). En slik forståelse av språk innebærer for det første at språk er en del av 

samfunnet og samfunnslivet; for det andre at språket er en sosial prosess; og for det tredje at 

språket er en sosialt formet prosess (Fairclough, 2015: 55). Et diskursperspektiv på språk 

innebærer altså at det er et dialektisk og gjensidig forhold mellom språket og lingvistiske 

representasjoner av verden, og det øvrige samfunnet med sine iboende sosiale prosesser. Dette 

er med andre ord et relasjonelt perspektiv på språk, hvor språket forstås i lys av andre 

aspekter ved samfunnet og det sosiale liv (Fairclough, 2015). Språket former samfunnet og 

dets sosiale strukturer, og disse sosiale strukturene i samfunnet former språket. Dette 

dialektiske forholdet mellom språk og sosiale strukturer – kjennetegnet av at de begge utgjør, 

former og konstituerer hverandre - er et sentralt kjennetegn på et diskursperspektiv på språk.  

 

Det første kjennetegnet på et diskursperspektiv på språk som jeg har trukket frem er at språket 

er en del av samfunnet og det sosiale liv. Dette innebærer at språk er et sosialt fenomen som 
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har sitt opphav i det sosiale liv og som opprettholdes i sosiale relasjoner. Med andre ord er 

språket, og dermed diskurser, sosialt betinget. Som Fairclough (2015) uttrykker det: 

«Language is a part of society; linguistic phenomena are social phenomena of a special sort, 

and social phenomena are (in part) linguistic phenomena» (s. 56). Med dette er det også 

tydelig at til tross for at det er et dialektisk forhold mellom sosiale fenomener og språk, er 

ikke dette forholdet nødvendigvis symmetrisk. Språket er alltid en del av det sosiale liv, men 

alle aspekter ved det sosiale liv og sosiale prosesser er ikke nødvendigvis lingvistiske 

prosesser (Skrede, 2017). Dette henger nøye sammen med Faircloughs anerkjennelse av at 

den sosiale virkelighet ikke kan reduseres til diskurs alene – en antagelse som er tuftet på et 

kritisk realistisk vitenskapssyn som jeg redegjorde for i kapittel 3.1.1.   

 

Språk er dog ikke bare en del av samfunnet og det sosiale liv, men er også en prosess. 

Gjennom språklige og lingvistiske prosesser vil ulike sosiale fenomener, tilstander og 

produkter produseres. Tekster, både skriftlige og muntlige, er eksempelvis slike språklige 

produkter. Fairclough (2010: 8) betegner tekster som sosiale begivenheter som videre har 

kausale effekter på den sosiale prosess. Dette innebærer at tekster ofte fører til forandring, på 

både mikro- og makronivå. En tekst kan for eksempel endre kunnskap og hvordan man forstår 

verden, men kan også resultere i nye policyer. Utdanningspolitiske tekster, forskningsartikler, 

og høringer er eksempler på slike språklige produkter; tekster som enten endrer, reproduserer 

eller konstituerer måten mennesker forstår sine sosiale omgivelser på, eller hvordan 

institusjoner i samfunnet avgrenses. I slike tekster foreligger det en rekke spor av de(n) 

sosiale prosesser som har funnet sted. Disse sporene peker bakover i tid og leder tilbake til 

produksjonsprosessen hvor ulike diskurser og diskurstyper har vært i virke. Samtidig kan 

disse sporene anvendes som hint når teksten leses: hint om hvilke kunnskaper, 

verdensanskuelser, verdier osv. som produsenter av teksten har tatt i bruk når teksten har blitt 

produsert og skrevet (Fairclough, 2015: 57). Høringsrunden om fritt skolevalg er et godt 

eksempel på hvordan tekster er et produkt av språk som en sosial prosess: UDIR har produsert 

et høringsnotat som er basert på UDIRs fortolkning av et oppdragsbrev gitt av 

Kunnskapsdepartementet (heretter KD). KD har på sin side skrevet et oppdragsbrev basert på 

sine fortolkninger av regjeringens føringer og bestilling. De 137 høringssvarene som har 

kommet inn i høringsrunden er dermed språklige produkter som er sterkt preget av aktørenes 

fortolkninger av høringsnotatet. Språket rekontekstualiseres dermed fra en kontekst til en 

annen i fortolkningsprosessen. Dette skjer først og fremst ved at aktører både bevisst og 

ubevisst anvender sine egne forståelser, kunnskaper og erfaringer av verden, som videre 
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henger nøye sammen med de verdier den enkelte identifiserer seg med og slutter seg til. 

Fairclough (2015: 155) betegner alt det som den enkelte deltaker i en diskurs trekker på i 

produksjons- og fortolkningsprosessen som ‘members resources’ (heretter MR). I et slikt 

perspektiv er det nettopp vår MR som gjør det mulig for den enkelte å delta i samfunnslivet 

og i diskurser, eksempelvis valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen i høringen.  

 

Den enkelte persons MR som tas i bruk både bevisst og ubevisst i produksjons- og 

fortolkningsprosesser kan dog ikke forstås utlukkende som noe den enkelte person har 

kommet frem til på egenhånd i kraft av sin kreativitet og individualitet. Samfunnet og dets 

sosiale strukturer preger og former våre verdensanskuelser, oppfatninger, verdier, holdning og 

behov – og alt dette utgjør den enkeltes MR. Ifølge Fairclough (2015: 57) er det dette man 

trekker på i enhver sosial begivenhet hvor språk produseres. Gjennom grunnleggende 

sosialiseringsprosesser internaliserer vi sosiale strukturer som videre blir en del av den 

enkeltes MR (Fairclough, 1992).  

 

Fairclough (2010: 46; 2015: 155) er opptatt av at MR ikke tilsvarer bakgrunnskunnskap, noe 

man muligens rent intuitivt vil være tilbøyelig til å tro. Dette er fordi alle elementer av vår 

kunnskap ifølge Fairclough innebærer ideologiske elementer. Ettersom ideologiske elementer 

blir naturalisert og ofte oppfattet som common sense – altså sunn fornuft -, er det ikke lenger 

snakk om ‘kunnskap’ i den forstand, men en måte å forstå verden på; både bevisst og ubevisst 

fra et bestemt ståsted (Fairclough, 2010: 46). Dette skal jeg se nærmere på i kapittel 3.1.3 om 

makt, ideologi og hegemoni. Kunnskap er også et begrep som kan peke i retning av at noe er 

definitivt sant, udiskutabelt eller faktuelt (Fairclough, 2010: 36). Aspekter som er sosialt 

konstruert og skapt og dermed en del av den sosiale verden, blir i kraft av å være common 

sense kategorisert og normalisert som en del av den naturlige verden. Den naturlige verden 

kjennetegnes videre av de aspekter ved vår virkelighet som ikke lar seg definere av 

menneskelige inngrep og konstruksjoner, men som tvert om er en del av nettopp den naturlige 

verden. Et eksempel på den sosiale verden er konseptet om demokrati som vokste frem under 

den franske revolusjonen, mens tyngdekraften er en del av den naturlige verden. Ved å 

betegne medlemmers diskursdeltakelse som bakgrunnskunnskap, tilsløres dermed de verdier, 

oppfatninger og ideologier som preger deres deltakelse. Ifølge Fairclough (2010: 46) 

reduserer man menneskelig samhandling til å kun innebære kognitiv og psykologisk karakter 

på bekostning av dens sosiale karakter når man forstår MR som utelukkende 

bakgrunnskunnskap.  
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Det dialektiske forholdet som eksisterer mellom diskurs og sosial struktur er avgjørende i et 

slikt diskursperspektiv på språk. Både diskurs og sosial struktur er i et gjensidig 

avhengighetsforhold som formes og preges av hverandre, samtidig som de bidrar til 

hverandres transformasjon og endring (Fairclough, 1992). Dette innebærer at diskurs 

representerer sosiale strukturer og den sosiale verden, samtidig som det er med på å skape og 

konstruere verden. En annen måte å si dette på er at «Discourse is a practice not just of 

representing the world, but of signifying the world, constituting and constructing the world in 

meaning» (Fairclough, 1992: 64), og det er nettopp disse kunnskaps- og 

oppfatningssystemene som på mange måter utgjør den sosiale virkelighet og tilhørende 

sosiale strukturer. Den språkbruken som er synlig i høringen og de begreper som anvendes vil 

i et slikt perspektiv forstås som både sosialt betinget og preget av allerede etablerte sosiale 

strukturer, samtidig som at det er med på å forme de sosiale strukturene som høringen er en 

del av.  

 

3.1.3 Makt, ideologi og hegemoni  

Et sentralt mål med KDA er å analysere og kritisere forholdet mellom diskurs og makt 

(Fairclough, 2015: 26). Fairclough forstår tekster og sosiale begivenheter som ideologiske når   

de bidrar til å konstituere, reprodusere og transformere maktrelasjoner (Skrede, 2017: 27). Til 

tross for at maktbegrepet muligens er knyttet til en rekke negative konnotasjoner, for 

eksempel undertrykkelse, er det viktig å understreke at all makt ikke nødvendigvis er av 

negativ karakter. Foucault referert til i Skrede (2017: 28) betegnet makt som en ‘produktiv 

størrelse’; hovedsakelig positivt og nødvendig i ethvert samfunn. Makt er ikke bare viktig i et 

samfunn, men er i svært mange tilfeller legitimt. Folkevalgte politikere som et resultat av 

demokratisk stemmegivning er et eksempel på aktører i et samfunn som har legitim makt, noe 

som er av nødvendighet for at et demokratisk samfunn skal fungere. En slik forståelse av 

maktfenomenet anerkjenner dermed nødvendigheten av makt i et postmoderne samfunn. Den 

type makt som dog er av interesse i et kritisk diskursanalytisk perspektiv er den type makt og 

maktutøvelse som har negative og uheldige følger for ulike samfunnsgrupper (Skrede, 2017: 

28). Denne typen makt er ofte av ideologisk karakter, og ligger i det usynliggjorte, implisitte 

og usagte. Dette innebærer blant annet at individer som er en del av ulike maktforhold selv 

ikke er seg bevisst over dette.  
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Ifølge Fairclough (2015: 32) er ideologier representasjoner av sider av den virkelige verden, 

både den naturlige og den sosiale; av sosiale relasjoner, maktrelasjoner og de institusjoner og 

sosiale strukturer som disse relasjonene er en del av. Ulike ideologier innebærer ulike måter å 

forstå verden og samfunnet på, og ledsages dermed av forskjellige representasjoner av 

aspekter verden. Slike representasjoner finner ofte sted i diskurser, og det er når dette er 

tilfellet at en diskurs kan sies å være ideologisk. Dog er det viktig å påpeke at dette ikke er en 

reduksjonistisk tilnærming til forholdet mellom ideologi og diskurs; alle diskurser er ikke 

ideologiske. Diskurser av ideologisk karakter opprettholder og reproduserer ideologiske 

representasjonene av sosiale relasjoner og maktrelasjoner, i tillegg til de sosiale institusjoner 

og systemer som disse relasjonene er en del av (Fairclough, 2015). Samtidig er det viktig å 

påpeke at diskurser av ideologisk karakter også kan transformere og utfordre andre, kanskje 

naturliggjorte ideologiske representasjoner av verden. Dette skal jeg utdype i neste avsnitt. 

Ettersom det er et dialektisk forhold mellom sosiale praksiser og diskurser, innebærer dette 

også at ideologiske representasjoner blir operasjonalisert i sosiale begivenheter og i våre 

sosiale praksiser; handlinger, sosiale relasjoner, oppfatninger og verdier, sosiale institusjoner. 

De ideologiske representasjoner av verden som har forrang og som nyter stor makt i 

samfunnet, vil altså både eksistere i diskurser og i våre sosiale praksiser. Ideologi er dog ikke 

bare en del av språket vårt, diskurser, sosiale begivenheter og sosiale praksiser, men også en 

del av våre sosiale strukturer: «The key issue is whether ideology is a property for structures 

or a property of events, and the answer is ‘both’» (Fairclough, 2010: 57).  

 

Ideologier som blir en del av sosial praksis er dog mest effektive når ideologiene er usynlige, 

implisitte og når de naturaliseres; når de fremstår, forstås og oppleves som en del av vår 

naturlige verden, snarere enn vår sosiale verden (Fairclough, 1992: 87). Ideologi og 

ideologiske representasjoner av verden er menneskeskapt – de er sosiale og menneskelige 

konstruksjoner av hva som utgjør ulike sider av verden -, og når de naturaliseres, fremstår de 

som en del av den naturlige verden som er objektiv og selvfølgelig, det er bare sånn det er 

(Fairclough, 2015: 113). Kort sagt innebærer dette at ideologi fremstår og oppleves som 

‘common sense’, eller sunn fornuft – et begrep Fairclough henter fra Gramscis teori om 

hegemoni (Fairclough, 2015: 107). Common sense er rett og slett tenkemåter som har blitt 

internalisert, som i sin tur bidrar med å gi mening til verden i våre daglige liv (Fairclough, 

2015). Ofte er aspekter ved vår sunne fornuft, ting vi bare vet er sanne, preget av ideologi 

uten at vi selv er bevisste over det. I slike tilfeller er det mulig å betegne common sense som 

ideologisk common sense. Ideologisk common sense er et resultat av makt. Hvilke antagelser, 
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persepsjoner og forståelser av den sosiale verden som blir common sense avhenger av hvem 

som har makt i samfunnet generelt, og hvem som har dominerende makt i en spesifikk 

institusjon spesielt (Fairclough, 2015). Hvordan likhet, valgfrihet, rettferdighet og skolens 

samfunnsmandat forstås i det norske utdanningssystemet er altså sterkt preget av hvem som 

har hatt og har makt i det norske samfunnet, men også hvilke(n) ideologi som har preget 

utformingen av utdanningssystemet.    

 

Usynliggjøring er altså et viktig element av denne forståelsen av ideologi. I en sosial 

begivenhet som en tekst innebærer dette at ideologier sjeldent bringes inn og uttrykkes 

eksplisitt. Derimot ligger ideologien ‘bak’ teksten – i produksjons- og fortolkningsprosessen – 

i form av bakgrunnsantakelser. Som Fairclough (2015) selv formulerer det: «Texts do not 

typically spout ideology. They so position the interpreter through their cues that she brings 

ideologies to the interpretation of texts – and reproduces them in the process» (s. 108). Dette 

kan forstås som det jeg i kapittel 3.1.2 har betegnet som den enkeltes MR: en tekstforfatter vil 

i sin tekstproduksjon være preget av en rekke verdier, holdninger, verdensanskuelser og 

behov som former og preger tekstforfatterens språkbruk – og disse vil i sin tur være preget av 

de sosiale strukturer den enkelte er en del av. Tekstens struktur, vokabular og formuleringer 

vil i sin tur kunne påvirke tekstmottakerens fortolkning av teksten. Samtidig vil 

tekstmottakeren i likhet med tekstforfatteren trekke på sin egen MR.   

 

Ideologi formidles, mottas, reproduseres og avvises gjennom språket og diskurs: «Diskurser 

er ideologibærere, og ideologier blir reprodusert gjennom diskurser» (Skrede, 2017: 154). En 

tekst og dens ideologiske argumenter og påstander kan for eksempel både avvises og 

bekreftes avhengig av hvem mottakeren er. Det som en tekstforfatter formidler som 

ideologisk common sense i en tekst trenger altså ikke være common sense for alle lesere. 

Dette innebærer at det ofte eksisterer ideologisk mangfold i de aller fleste demokratiske 

samfunn. Et samfunn som det norske med et politisk flerpartisystem innebærer ideologisk 

mangfold kjennetegnet av relativt store ideologiske forskjeller mellom for eksempel Rødt og 

FrP, men også mellom SV og Ap. Dette mangfoldet innebærer at politisk ideologi ofte er 

preget av store variasjoner, kamp og konflikt (Fairclough, 2015: 108), og tekstene som ulike 

ideologier produserer gjenspeiler forskjellige verdensanskuelser. Ulike politiske ideologier vil 

gjennom språket forsøke å vinne forrang og hegemoni i befolkningen; språket fungerer 

dermed som en arena for ideologisk kamp og konflikt. Språket – diskurser og tekster - er en 

arena hvor ideologi legitimeres, og hvor andre ideologiske standpunkter forsøkes 
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delegitimert. På samme tid innebærer ideologisk kamp en kamp om språket i form av 

definisjonsmakt: «Having the power to determine things like which word meanings or which 

linguistic and communicative norms are legitimate or ‘correct’ or ‘appropriate’ is an 

important aspect of social and ideological power, and therefore a focus of ideological 

struggle» (Fairclough, 2015: 110)  

 

Høringsrunden om fritt skolevalg består av flere språklige tekster, hvorav ulike standpunkter 

uttrykkes. Mange av disse standpunktene formulerer et bestemt perspektiv på virkelighet, og 

kan dermed sies å være mer eller mindre preget av ideologi. Språket fungerer dermed som 

arena for ideologisk kamp og konflikt, hvor ulike verdensanskuelser formidles. Hva 

inntaksordningen som er oppe til høring skal betegnes som, står svært sentralt i høringen. Skal 

det kalles fritt skolevalg, karakterbasert inntak, friere skolevalg, eller konkurranse- og 

karakterbasert inntak? Denne kampen om definisjonsmakt over språklige uttrykk, kampen om 

språket, er altså et tydelig uttrykk for både det ideologiske preget over høringsrunden, og 

språkets ofte ideologiske karakter og rolle.  

 

De ideologiske kamper som finner sted i og over språket er en kamp om hegemoni. 

Fairclough (1992, 2010, 2015) tar utgangspunkt i Gramscis hegemonibegrep og hans analyse 

av vestlig kapitalisme. Hegemoni omhandler makt og dominans over samfunnets ideologiske, 

politiske, kulturelle og økonomiske aspekter, hvorav disse samfunnsaspektene til sammen 

utgjør samfunnet (Fairclough 2010: 61). Til tross for at de ulike samfunnsaspektene til 

sammen utgjør en helhet, er det viktig å understreke at de ikke er gjensidig utgjørende; det 

ideologiske aspektet og det kulturelle aspektet i samfunnet er separate enheter, men står i et 

dialektisk forhold til hverandre. Hvem som har hegemoni i de ulike aspektene spesielt og i 

samfunnet generelt er sosialt konstruert, og er et resultat av kamp om dominans og 

definisjonsmakt mellom ulike sosiale klasser eller grupper. At dette er en kamp mellom 

grupper innebærer først og fremst at en gruppes hegemoni aldri er fullstendig eller stabilt. 

Derimot er hegemoni alltid delvis, midlertidig og relativt ustabilt (Fairclough, 1992: 92). 

Dette skyldes hovedsakelig at hegemoni i tillegg til å dreie seg om dominans, også dreier seg 

om forhandlinger; ulike sosiale grupper forhandler med hverandre og oppnår konsensus. 

Forhandlingene mellom ulike samfunnsgrupper resulterer altså ikke i fullstendig, men en 

delvis og midlertidig enighet (Phillips og Jørgensen, 2002: 76). På bakgrunn av dette er det 

ikke mulig å karakterisere en samfunnsgruppe som hegemonisk i seg selv, men gruppen kan 

derimot være hegemonisk i en bestemt periode. Tidligere i denne oppgaven har jeg redegjort 
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for at de første årene etter andre verdenskrig kjennetegnes av at Arbeiderpartiet med sitt 

universelle verdigrunnlag, ble anerkjent på tvers av ulike politiske partier, før denne 

konsensusen ble svekket i løpet av 1980-tallet. Dette er et godt eksempel på hvordan 

hegemoni er ustabilt og periodevis, og ikke statisk og absolutt.  

 

3.2 KDA som metode   

3.2.1 Tredimensjonal analysemodell  

 

Figur 1: Faircloughs reviderte tredimensjonale diskurskonsept (Skrede, 2017: 33; Fairclough, 2003: 24) 

Den versjonen av KDA som Fairclough opererer med, innebærer et tredimensjonalt 

diskurskonsept – en analysemodell bestående av tre dimensjoner eller nivåer. 1) Sosiale 

begivenheter, 2) Sosial praksis, 3) Sosial struktur (Fairclough, 2003: 24). Disse begrepene er 

relativt nye i Faircloughs sammenheng, og må forstås i tråd med det kritisk realistiske 

vitenskapsteoretiske utgangspunktet som ligger til grunn for hans KDA (Skrede, 2017: 32). 

Tidligere opererte Fairclough med tekst fremfor sosiale begivenheter, diskursiv praksis 

fremfor sosial praksis, og sosial praksis fremfor sosial struktur (Fairclough, 1992: 73).  

At den innerste dimensjonen nå betegnes som sosiale begivenheter fremfor tekst belyser det 

faktum at sosiale begivenheter innebærer langt mer enn kun tekster, og at tekster kun er en del 

av og et eksempel på sosiale begivenheter (Skrede, 2017: 32). Bruken av sosial praksis 

fremfor diskursiv praksis, gjenspeiler i større grad Faircloughs anerkjennelse av at sosiale 

begivenheter og de holdninger, verdier og verdensanskuelser disse er preget og formet av, 

samt den sosiale virkelighet, ikke kan reduseres til diskurs alene. På bakgrunn av dette mener 

jeg at det er mer formålstjenlig å anvende Faircloughs reviderte begrepsapparat (Skrede, 

2017: 33, Fairclough, 2003: 24). 

  

Forholdet mellom de tre dimensjonene er dialektisk, og diskurs er en del av alle tre 

dimensjoner. På grunn av dette dialektiske forholdet, er det kun mulig å skille dimensjonene 
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fra hverandre rent analytisk. Tekster, for eksempel høringsnotatet og høringssvarene, er 

eksempler på skriftlige sosiale begivenheter. Sosial struktur kjennetegnes av 

samfunnsmessige makroforhold (Skrede, 2017: 42), som for eksempel kunnskapsregimer. 

Disse sosiale strukturene er relativt stabile, samfunnsmessige og sosiokulturelle rammer som 

påvirker livene våre, være seg av økonomiske eller ideologiske karakter (Skrede, 2017: 32). 

Disse rammene skaper både begrensninger og muligheter, og hva disse begrensningene og 

mulighetene er vil være avhengig av hvilke sosiale strukturer som har forrang i et samfunn til 

ulike tider. I min sammenheng er jeg særlig interessert i hvilke sosiale strukturer, altså 

kunnskapsregimer, som preger den sosiale praksisen i høringsinstansenes diskursdeltakelse.  

 

Sosiale begivenheter og sosiale strukturer er to dimensjoner på henholdsvis mikro- og 

makronivå som påvirker hverandre dialektisk. De er med på å skape, reprodusere og forme 

hverandre, og er i tråd med det dialektiske forholdet som eksisterer mellom diskurs og sosial 

struktur som jeg har redegjort for i kapittel 3.1.2. Det er her den andre dimensjonen, sosial 

praksis, er av avgjørende betydning. Hva sosiale strukturer åpner opp for av sosiale 

begivenheter, og hvilke sosiale begivenheter som faktisk finner sted, formidles gjennom 

sosial praksis (Fairclough, 2015: 154). Sosial praksis kan forstås som medieringspunktet 

mellom sosiale begivenheter og sosiale strukturer, og det er i denne dimensjonen at diskurser 

sirkulerer, forandres, utfordres, og reproduseres (Skrede, 2017). Ifølge Fairclough (2003: 25) 

kjennetegnes enhver sosial praksis av handlinger, sosiale relasjoner, personer, den materielle 

verden og diskurs. Den sosiale praksis bidrar til å begrense, avgrense og muliggjøre hva som 

inngår i det dialektiske forholdet mellom den første og den tredje dimensjonen. I denne 

tilnærmingen til kritisk diskursanalyse er en analyse av alle tre dimensjoner, og deres 

dialektiske forhold til hverandre, nødvendig og avgjørende for å kunne avdekke og analysere 

diskurser.  

 

De tre dimensjonene ledsages av tre analytiske steg: 1) Beskrivelse, 2) Tolkning, og 3) 

Forklaring. Å analysere den første dimensjonen, sosiale begivenheter, innebærer tekstanalyse. 

Dette første steget i analysen innebærer dermed beskrivelse av teksten slik den er formulert av 

tekstprodusenten. Fokuset i en slik tekstanalyse ligger hovedsakelig på tekstens formelle 

strukturer, som vokabular, grammatikk og tekststruktur. Hva som skal analyseres i 

tekstanalysen er dog opp til den enkelte forsker (Jørgensen & Philipps, 2002: 4), og jeg skal i 

kapittel 3.2.2. utdype hvilke formelle aspekter av tekstene jeg velger å vektlegge i min 

tekstanalyse. Det andre steget innebærer tolkning av diskursdeltakernes sosiale praksis. 
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Analytisk sett kjennetegnes sosial praksis av et fokus på tekstproduksjon og tekstkonsum: 

hvem som har produsert teksten og med hvilke intensjoner, samt hvilke fortolkninger en 

mottaker av en tekst tar i bruk i sin konsumering av teksten (Jørgensen og Philipps, 2002). 

Dog har Fairclough selv blitt kritisert for å ikke kombinere tekstanalyse med produksjons- og 

konsumsanalyse, men snarere kun gjennomføre tekstanalyser av sosiale begivenheter; 

tekstene slik de allerede har blitt produsert, uten at tekstanalytikeren og fortolkeren har tilgang 

til tekstprodusentens personlige intensjoner og ønsker. Skrede (2017: 153-154) argumenterer 

dog for at en opptatthet av tekstforfatteres intensjoner bør anerkjennes og vektlegges, nettopp 

fordi ideologi ikke alltid er bevisst eller tilsiktet. Skrede (2017: 31) skriver at denne delen av 

analysen er særlig opptatt av å avdekke og identifisere ulike diskurser som representerer 

sosiale fenomener ut fra forskjellige perspektiver og ståsted. Ved å etterfølge hint og 

ledetråder i teksten, vil det være mulig å avdekke hvilke holdninger, verdier, 

verdensanskuelser og ideologier tekstforfatteren uttrykker. Dette dreier seg med andre ord om 

hvilke diskurser som trekkes på i en tekst, og hvilke verdier, interesser, ideologier og 

verdensanskuelser de gjenspeiler og støtter opp under. I min sammenheng innebærer dette at 

jeg med utgangspunkt i en beskrivende tekstanalyse, undersøker hvilke 

rettferdighetsforståelser og forståelse av rettferdighet og utdanningens verdigrunnlag og 

instrumentalitet ulike høringsinstanser trekker på og legger til grunn i sin deltakelse i 

valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen.  En analyse av sosial praksis dreier seg altså i 

stor grad om tolkning, undersøkelse og forhåpentligvis avdekking av hvilke ideologier som 

preger tekstforfatterens tekstproduksjon og språkbruk – og dermed hvilke diskurser som 

reproduseres, transformeres, eller utfordres.  

 

Det tredje steget om forklaring er knyttet til den tredje, ytterste dimensjonen i Faircloughs 

tredimensjonale analysemodell, nemlig sosial struktur. Dette steget innebærer først og fremst 

en avdekking av det dialektiske forholdet mellom diskurs og sosiale strukturer; hvordan 

diskurs virker innenfor den sosiale virkelighet, og hvordan diskurs bidrar til den eksisterende 

sosiale virkelighet (Fairclough, 2015). En analyse av sosiale strukturer innebærer altså en 

analyse av det dialektiske forholdet mellom modellens tre dimensjoner, med et spesielt fokus 

på hvordan sosial praksis i sosiale begivenheter påvirker og påvirkes av sosiale strukturer. 

Endres og utfordres sosiale strukturer i et samfunn som et resultat av de sosiale praksiser som 

finner sted i sosiale begivenheter, eller blir disse reprodusert? (Phillips og Jørgensen, 2002: 

87). I mitt tilfelle dreier dette seg om hvorvidt og i hvilken grad sosiale praksiser – diskurser - 

som jeg identifiserer i de sosiale begivenhetene – tekstene – i høringsrunden har konsekvenser 
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for hvilket kunnskapsregime som er hegemonisk og har forrang i debatten om 

inntaksordninger i den norske utdanningssfæren.  

 

3.2.2 Lingvistiske tekstanalytiske verktøy  

Som nevnt ovenfor vektlegges analyse av tekstens formelle strukturer i den type tekstanalyse 

som inngår i Faircloughs versjon av KDA. Fokuset i en tekstanalyse kan være alt fra 

vokabular og grammatikk til tekststruktur, eller samtlige. Fairclough (1992: 238) poengterer 

dog at det ikke finnes en fasit på hvilke elementer som skal inngå i en slik tekstanalyse, og at 

man som forsker kan velge å fokusere på en eller flere kategorier. På bakgrunn av dette velger 

jeg i min analyse av den sosiale begivenheten å fokusere på vokabular, og da særlig begrepet 

fritt skolevalg, men også begrepene tvang, konkurranse og A- og B-skoler. Mitt fokus på 

vokabular begrunner jeg hovedsakelig med at det finnes begreper og ord som kan ha mange 

betydninger og meninger avhengig av tid, sted og person. Når i tid noe skrives, hvor det 

skrives, og av hvem det skrives resulterer i ulike måter å beskrive, oppleve og forstå verden på 

(Fairclough, 1992). Dette gjenspeiles i sin tur i måten aktører anvender ord og begreper på. 

Derfor er det også viktig å forstå vokabular og enkeltord i lys av teksten i sin helhet, og den 

større konteksten teksten er en del av. 

 

3.2.3 Modalitet  

Ifølge Skrede (2017: 49) handler modalitet om hvordan et budskap legges frem i en tekst, 

altså hvordan noe formidles, og markeres ofte av såkalte modale verb. Modalitet dreier seg 

også om forfatterens grad av affinitet, altså i hvilken grad tekstforfatteren forplikter seg til det 

vedkommende skriver (Fairclough, 1992: 158). Hvordan en tekstforfatter formulerer 

argumentene sine og hvilke modale verb som anvendes, uttrykker ulik affinitetsgrad og 

dermed også ulik grad av sikkerhet. Dette dreier seg kort sagt om hvordan tekstforfattere 

formulerer seg preger tekstens innhold – og dermed også hvilke ledetråder og hint 

tekstmottakere tar med seg inn i avkodingen og fortolkningen av den skriftlige sosiale 

begivenheten. Ifølge Jørgensen og Phillips (2002: 84) er sannhet en form for modalitet, altså 

når en påstand om verden eller virkeligheten presenteres som en sannhet og slik «ting er». 

Hvorvidt en påstand presenteres som en sannhet eller ei, forteller noe om hvor forpliktet 

tekstforfatteren er til sin egen påstand, og dermed også hvordan vedkommende forstår og 

opplever verden.  
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3.2.4 Rewording 

Begrepet fritt skolevalg anvendes og forstås ulikt av ulike høringsinstanser, noe som særlig 

kommer til uttrykk ved at ett og samme fenomen – inntaksmodellen – får ulik betegnelse 

avhengig av hvem høringsinstansen er. Dette kaller Fairclough (1992: 77) for «rewording». 

Rewording dreier seg om at naturaliserte og dominerende begreper bevisst erstattes av andre 

begreper, og tyder på at tekstforfatteren steller seg i opposisjon til begrepet (Fairclough, 2015: 

131). Fairclough (1992: 77) trekker selv frem eksempelet «terrorist» og «frihetsforkjemper», 

og jeg mener det er mulig å se en lignende rewording når det kommer til fritt skolevalg; 

begreper som karakterbasert inntak, konkurransebasert skolevalg, og karakterbasert 

skoletideling er eksempler på alternative begreper til fritt skolevalg som anvendes av ulike 

høringsinstanser. Til tider blir også betegnelsen fritt skolevalg omtalt med anførselstegn – et 

grep som ifølge Fairclough (2010: 111) gir uttrykk for at tekstforfatteren(e) tar avstand fra 

begrepet, og til og med advarer tekstmottakeren om at begrepet er problematisk.  

 

Den store variasjonen av begrepsbruk som eksisterer i debatten om fritt skolevalg indikerer til 

at det råder stor uenighet om hva inntaksordningen skal hete, og hvilket begrep som skal 

anvendes når inntaksordningen skal diskuteres i en formell kontekst. Noen begreper, som for 

eksempel begrepet «finger» vil være relativt stabilt og universelt; i et samfunn vil antageligvis 

alle over tid ha en felles forståelse av hva begrepet «finger» betyr og symboliserer, og 

begrepet vil dermed heller ikke skape debatt og store uenigheter. Andre begreper, som for 

eksempel fritt skolevalg, vil ikke være stabilt og universelt, noe som kommer til uttrykk 

nettopp ved at ulike aktører og ulike samfunnsborgere opererer med svært forskjellige 

forståelser av begrepets innhold og betydning. Begrepet har altså et stort meningspotensial, og 

hvordan dette meningspotensialet skal avgrenses er noe som er av interesse i ideologisk kamp. 

At fenomenet som er oppe til diskusjon betegnes ulikt kan videre tyde på at det råder uenighet 

om begrepets betydning, og en kamp om definisjonsmakt. I høringsrunden kan 

høringsinstansenes grad av rewording eller fraværet av dette gi innsikt i hvordan språket og 

valg av begreper enten kan være en form for ideologisk avvisning eller reproduksjon. Ifølge 

Fairclough (1992: 186) er det ofte begreper som har et potensiale for sosial og kulturell 

forandring som er gjenstand for en kamp om definisjonsmakt. Poenget er at valg av begreper 

og måten vi anvender språket på ikke er rene tilfeldigheter. Snarere vil de i et kritisk 

diskursanalytisk perspektiv kunne forstås som et resultat av den enkeltes forståelse av verden, 

MR vedkommende trekker på i sin diskursdeltakelse, samt de sosiale praksiser og strukturer 

den enkelte preges av, reproduserer og eventuelt utfordrer.  
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«(...) as producers we are always faced with choices about how to use a word and how 

to word a meaning, and as interpreters we are always faced with decisions about how 

to interpret the choices producers have made (what values to place upon them). These 

choices and decisions are not of a purely individual nature: the meanings of words and 

the wording of meanings are matters which are socially variable and socially 

contested, and facets of wider social and cultural processes» (Fairclough, 1992: 185) 

 

I kapittel 3.1.3 redegjorde jeg for at ideologi sjeldent kommer eksplisitt til uttrykk i en tekst, 

men derimot at ideologi ofte utgjør «bakgrunnen» til tekstproduksjonen, og det som ligger til 

grunn for tekstprodusentens måte å uttrykke sin mening på. Ideologi kan implisitt prege en 

tekst gjennom vokabular og ordvalg. Som Fairclough (2015) selv uttrykker det: «(...) 

ideological differences between texts in their representation of the world are coded in their 

vocabulary» (s. 131). At ideologiske forskjeller i tekster kommer til uttrykk i valg av 

vokabular, henger videre nøye sammen med det Fairclough (2015: 130) kaller for ord og 

begrepers erfaringsverdi. Dette innebærer at valg av vokabular i en tekst indikerer til 

tekstforfatterens erfaringer av verden, og dermed oppfatning av virkeligheten. Rewording 

henger nøye sammen med nettopp ord og begrepers erfaringsverdi. Dette innebærer at ordvalg 

forteller oss noe om tekstforfatterens forståelse av den sosiale verden, og som tekstmottaker 

og fortolker vil ordvalg fungere som ledetråder og hint til hvilken forståelse av den sosiale 

verden som er «pakket inn i» teksten. Dette innebærer at både tekstforfatteren og 

tekstfortolkeren står ovenfor noen valg som må tas, som på best mulig måte representerer 

deres forståelse av verden og virkeligheten. På den ene siden vil tekstforfatteren ta et valg når 

vedkommende velger et ord fremfor et annet i sin formidling av sin forståelse av verden. På 

den andre siden vil fortolkeren også fatte et valg i sin fortolkning av tekstforfatterens valg av 

ord og begreper (Fairclough, 1992: 185). I denne sammenheng er både høringsinstansene og 

jeg fortolkere; høringsinstansene fortolker regjeringens og UDIRs høringsnotat, og som jeg 

redegjorde for i kapittel 1.4 inntar jeg rollen som en observerende fortolker i min lesing av 

både høringsnotat og høringssvarene.  

 

3.3 Troverdighet og autentisitet  

Det er flere forhold ved min analyse av høringsrunden som er knyttet til kriteriene om 

reliabilitet og validitet. Skrede (2017: 160) belyser dog at dette er begreper som har sitt 
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opphav i en kvantitativ forskningstradisjon og positivistisk epistemologi, hvor vitenskapelig 

forskning forstås som objektiv og verdinøytral, og hvor det antas at det kun eksisterer én 

forståelse eller versjon av den sosiale virkelighet. På bakgrunn av mitt valg av KDA som 

metode i denne masteroppgaven, mener jeg dermed at reliabilitet- og validitetsbegrepene ikke 

er formålstjenlige kriterier. Dette er blant annet fordi jeg tar utgangspunkt i et kritisk realistisk 

vitenskapelig ståsted, noe som blant annet innebærer at jeg anerkjenner at det eksisterer ulike 

forståelser og beretninger av den sosiale virkelighet, samt at det eksisterer en virkelighet 

utenfor språk og tolkning.  

 

På bakgrunn av dette velger jeg å ta i bruk begrepsparet om troverdighet og autentisitet, som 

tilsvarer reliabilitet og validitet – dog tilpasset kvalitativ og kritisk samfunnsanalyse. Dette er 

konsepter utviklet av Lincoln og Guba (referert i Bryman, 2016: 384). Disse begrepene 

innebærer blant annet en forståelse av at verden både er en sosial konstruksjon og en objektiv 

gjenstand. Det tas utgangspunkt i at det ikke nødvendigvis eksisterer én korrekt forståelse 

eller versjon av den sosiale virkelighet, men at det derimot kan eksistere flere korrekte 

versjoner (Bryman, 2016: 384). Lincoln og Guba opererer med fire underkriterier for 

troverdighet, hvorav alle kriteriene har et tilsvarende kriterium i kvalitativ forsking: 1) 

Kredibilitet, som tilsvarer intern validitet, 2) Overførbarhet, som tilsvarer ekstern validitet, 3) 

Pålitelighet, som tilsvarer reliabilitet, og 4) Bekreftbarhet, som tilsvarer objektivitet. (Bryman, 

2016: 384).  

 

Kredibilitet er den underkategorien som vektlegger at det eksisterer flere korrekte beretninger 

og forståelser av den sosiale virkelighet. På bakgrunn av dette er det da viktig at forskningen 

og datainnsamlingen blir utført etter prinsippene om god praksis, samt at fremstillingen av 

dataene gjøres på sannferdig og autentisk vis. Til grunn for min analyse foreligger det 

tekstutvalget jeg presenterer i kapittel 3.4. Gjennom tolkning av dette tekstutvalget, er det 

mulig å vurdere hvorvidt min fremstilling av høringsinstansenes bidrag i høringsrunden er 

kredibel. Underkategorien som Lincoln og Guba betegner som overførbarhet innebærer at 

funn fra en kontekst kan overføres til andre kontekster. Bryman (2016: 384) understreker dog 

at kvalitativ forskning er opptatt av å gå i dybden av ett aspekt av den sosiale virkelighet, 

snarere enn å favne bredt. Dermed er det muligens mest formålstjenlig å snakke om 

tykkbeskrivelser snarere enn overførbarhet: rike redegjørelser av det sosiale fenomenet som 

studeres (Bryman, 2016: 384). Jeg har i denne oppgaven valgt å avgrense analysen min til to 

diskurser, med mål om å undersøke hvordan ulike kunnskapsregimer - og forståelse av 
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utdanningens problemer og løsninger – preger disse diskursene i denne ene konteksten som 

høringsrunden om fritt skolevalg utgjør. Dermed vil min undersøkelse først og fremst bidra 

med en tykkbeskrivelse av innstillinger til fritt skolevalg slik det fremkommer i disse 

diskursene.  

 

Troverdighetskriteriets tredje underkategori, pålitelighet, innebærer at forskeren holder 

regnskap og oversikt over alle handlinger som blir gjort i forskningsprosessen, eller: «The 

idea is to keep an audit trail which entails ensuring that complete records are kept of all 

phases of the research process (...)» (Bryman, 2016: 384). Jeg har i min undersøkelse stadig 

vekslet mellom å se på datamaterialet og på teori, samt sett disse i sammenheng med 

hverandre. Dog har jeg ikke gjort dette på en systematisk måte, noe som utgjør en 

begrensning i min undersøkelse. Denne masteroppgavens omfang og tidsbegrensninger er en 

sentral årsak til dette. Bekreftbarhet, som den fjerde og siste underkategorien til 

troverdighetskriteriet, innebærer at forskeren for det første anerkjenner at fullstendig 

objektivitet ikke er mulig, men samtidig ikke lar subjektive forståelser av forskningstemaet 

eller den sosiale virkelighet prege forskningsprosessen eller funnene i altfor stor grad 

(Bryman, 2016: 386). Ifølge Fairclough (2015) er også forskeren deltaker i diskursen i kraft 

av sin rolle som fortolker og observatør, og innebærer en anerkjennelse av at fullstendig 

objektivitet er umulig: i min tilnærming til diskursene jeg analyserer, trekker jeg ubevisst på 

min MR. Dermed er det avgjørende at jeg inntar en reflektert og bevisst innstilling min egen 

posisjon som både forsker og som medlem av det øvrige samfunnet. Ettersom dette er en 

utfordring i KDA, har jeg i kapittel 1.4 redegjort for og avklart min posisjon som forsker i den 

konteksten jeg observerer.  

 

Der hvor troverdighetskriteriet med tilhørende underkategorier først og fremst omhandler 

grepene som gjøres av forskeren i selve forskningsprosessen, kjennetegnes 

autentisitetskriteriet av de bredere politiske effekter forskning har (Bryman, 2016: 386). Med 

andre ord vektlegger dette kriteriet forskingens praktiske resultater, dens ringvirkninger i det 

omkringliggende samfunnet. Også dette kriteriet deles inn i underkategorier. 1) Rettferdighet. 

Dette innebærer at forskningen på rettferdig vis skal representere ulike synspunkter som 

medlemmer av den sosiale konteksten innehar og selv legger frem. På bakgrunn av dette har 

jeg inkludert høringssvarene til ulike aktører i min analyse, noe jeg skal redegjøre nærmere i 

kapittel 3.4.  2) Ontologisk autentisitet. Dette innebærer hvorvidt forskningen bidrar til at 

medlemmene av den sosiale konteksten får dypere innsikt i sin sosiale virkelighet. Ettersom et 
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sentralt mål i KDA er å avdekke diskursers underliggende ideologiske forhold og undertoner 

(Fairclough, 2010, 2015), er dette svært sentralt i min masteroppgave. 3) Lærende autentisitet. 

Dette punktet dreier seg om hvorvidt forskningen bidrar til at medlemmene av den sosiale 

konteksten får større forståelse for andre medlemmers perspektiver. 4) Katalytisk autentisitet, 

som dreier seg om hvorvidt forskningen gir medlemmene av den sosiale konteksten 

muligheten til å endre og forandre på sine omgivelser og betingelser. 5) Taktisk autentisitet, 

som omhandler hvorvidt forskningen har bidratt til å myndiggjøre medlemmene av den 

sosiale konteksten til å ty til handling for å endre sin situasjon (Bryman, 2016: 386).  

 

Kriteriet om autentisitet deler likheter med aksjonsforskning, men har ifølge Bryman (2016: 

386) også hatt noe medhold i utdanningsvitenskapelig forskning. Til tross for at dette kriteriet 

kan anses for å være relativt kontroversielt, mener jeg at det er et gunstig kriterium å 

inkludere ved bruk av KDA som metode. Dette er først og fremst fordi KDA i likhet med 

autentisitetsbegrepet blant annet vektlegger viktigheten av å identifisere og avdekke endringer 

i diskurser (Fairclough, 2015: 6). Også mitt teoretiske rammeverk, særlig begrepene om 

utdanningens verdigrunnlag og instrumentalitet, er egnet til å avdekke nettopp endringer i vår 

tilnærming til skole og utdanning. Dette forsøker jeg å avdekke ved at jeg gjennom 

tekstanalyse beskriver ulike høringsinstansers diskursdeltakelse i valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen, samt hvordan dette kan tolkes. I denne oppgavens femte kapittel 

knytter jeg disse sosiale begivenhetene og de sosiale praksiser som inngår i disse, til 

overordnede sosiale strukturer som preger policyutvikling i den norske utdanningssfæren.  

 

Min hensikt med denne masteroppgaven er ikke å analysere fritt skolevalg i seg selv, og 

dermed komme til en konklusjon om hvorvidt denne inntaksordningen er bedre eller dårligere 

enn andre mulige ordninger. Derimot er jeg interessert i å undersøke og avdekke hvilke 

ideologiske strømninger som kommer til uttrykk i høringsrunden generelt og i mitt utvalg av 

høringssvar spesielt. Dette kombinert med KDA som metode og mitt teoretiske rammeverk, 

kan gi videre innsikt i hvilke ideologiske strømninger som preger høringen om nasjonal 

innføring av fritt skolevalg.   

 

3.4 Tekstutvalg  
Høringen om fritt skolevalg i alle fylker ble åpnet 23.august 2019, og ble avsluttet 

31.desember samme år. Høringsnotatet presenterer to høringsalternativer, i tillegg til en rekke 

andre spørsmål som høringsinstansene kan velge å svare på. Disse spørsmålene dekker blant 
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annet skoleskyss, holdninger til inntak på tvers av inntaksområder i fylket, og økonomiske og 

administrative konsekvenser av forslagene. UDIR nevner blant annet «reelle valgmuligheter» 

i sin presentasjon av alternativ 1, noe jeg har valgt å ikke inkludere i min analyse av 

valgfrihetsdiskursen. Dette begrunner jeg med at UDIR har formulert et eget spørsmål i form 

av «Er dere enig i vår definisjon av reell valgmulighet innenfor inntaksområdet?» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019), og at flere høringsinstanser tar stilling til dette i sitt svar på 

nettopp dette spørsmålet. Av hensyn til denne oppgavens omfang, ser jeg det som 

formålstjenlig å kun analysere det som spesifikt skrives om alternativ 1 og 2 i høringsnotatet, 

og høringsinstansenes svar på dette. I tillegg uttaler flere av høringsinstansene seg om elevers 

valgfrihet i sitt svar på nettopp disse to alternativene.  

 

Per 14.01.2019 hadde 137 høringsinstanser respondert på høringsnotatet, med svar fra to (2) 

departement, to (2) direktorat, 13 fylkeskommuner, 27 kommuner, 22 organisasjoner, tre (3) 

instanser fra øvrig offentlig virksomhet, 30 skoler, en (1) bedrift, seks (6) instanser 

kategorisert som «annet», en (1) faggruppe/forskningsgruppe, fem (5) privatpersoner, og 21 

lærere/lektorer/skoleansatte. Denne kategoriseringen er gjort av UDIR. Jeg velger i denne 

analysen å avgrense meg til svar avlevert av alle høringsinstansene utenom departement, 

øvrig offentlig virksomhet, bedrift, privatpersoner og lærere/lektorer/skoleansatte. Dette 

gjøres i all hovedsak for å avgrense analysen, men også fordi argumentene for og imot 

nasjonal innføring av fritt skolevalg avgitt av disse høringsinstansene i stor grad er i tråd med 

de argumentene som presenteres i de øvrige høringsinstansene. At jeg ikke inkluderer 

departementene begrunner jeg med at disse høringsinstansene ikke har levert noen merknader. 

Vedlegg 1 oppsummerer alle høringsinstansene jeg har valgt å avgrense tekstutvalget mitt til. 

Samtidig ønsker jeg å understreke at alle høringssvarene har bidratt til og preget min 

helhetsforståelse av høringsrunden, samt hvilke diskurser som trekkes på i høringsrunden.  

 

I analysen min har jeg videre valgt å inkludere minst én høringsinstans fra hver av 

kategoriene som utgjør utvalget mitt. Dette er først og fremst fordi ulike aktører i 

utdanningsfeltet ofte har ulike behov og interesser, noe som i sin tur kan farge deres forståelse 

av den sosiale virkelighet generelt og inntaksordninger spesielt. Dette har jeg sett i 

sammenheng med hvorvidt høringsinstansene kan betegnes som tilhengere eller motstandere 

av inntaksordningen som er oppe til høring. De høringsinstansenes diskursdeltakelse som jeg 

velger å eksemplifisere med i denne oppgaven belyser først og fremst hovedtendensen i 

materialet mitt og funnene mine. Jeg må samtidig påpeke at det er et overtall av 
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høringsinstansene i utvalget mitt som svarer «nei» på begge høringsalternativer (72 stykker), 

et mindre antall som støtter kun ett av alternativene (20 stykker), og et lite fåtall som støtter 

begge alternativer av fritt skolevalg (to stykker). De aller fleste høringsinstanser som støtter 

ett eller begge alternativer har i tillegg avlevert relativt korte svar, særlig sammenlignet med 

enkelte motstandere, som for eksempel Utdanningsforbundet, Oslo kommune og LO Norge, 

som har avlevert lengre høringssvar. Høringssvarene til motstandere av fritt skolevalg i 

høringsrunden utgjør dermed større deler av dataene jeg tar utgangspunkt i, noe jeg mener 

leseren av denne oppgaven bør ta i betraktning. At det er en diskrepans mellom antall 

representanter fra det som kan kalles for motstander- og tilhengersiden, og hvor utdypende de 

har vært i redegjørelsen av sine innstillinger til høringsalternativene, mener jeg er et 

interessant aspekt ved høringsrunden i seg selv, særlig med tanke på ideologi, makt og 

hegemoni.  
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4 Analyse 

4. 1 Hva sier høringsnotatet?  
Til grunn for høringsnotatet som UDIR har formulert, foreligger det et oppdragsbrev fra KD. 

Høringsnotatet er dermed et produkt av UDIR sin rolle som oversetter, slik jeg har redegjort 

for i kapittel 2.5. KD har på sin side regjeringen som sin oppdragsgiver – en regjering som 

besto av partiene Høyre, FrP og Venstre på tidspunktet forslagene ble sendt ut på høring. I 

oppdragsbrevet som høringsnotatet baserer seg på formuleres selve formålet med forslaget og 

høringen. Oppdragsbrevet er dog ikke tilgjengelig for offentligheten, og jeg tar på bakgrunn 

av dette kun utgangspunkt i det som skrives i høringsnotatet. Forslaget om fritt skolevalg 

nyanseres i form av to alternativer som høringsinstansene kan velge å støtte seg til. Alternativ 

1 innebærer at «fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i hele fylket eller fritt skolevalg 

innenfor fastsatte inntaksområder i fylket» (Utdanningsdirektoratet, 2019). Alternativ 2 

innebærer at «fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i fylket, og kan bare fastsette 

inntaksområder dersom det kan begrunnes i store avstander eller trafikale forhold» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). Der hvor det andre alternativet innebærer et fritt skolevalg 

uten de avgrensninger som inntaksområder kan resultere i, åpner det første alternativet opp for 

en større valgmulighet for fylkeskommunene. Dette er hovedsakelig fordi det første 

alternativet tilsier at fylkeskommunen kan velge mellom fritt skolevalg i hele fylket eller i 

avgrensede inntaksområder innad i fylket. Uavhengig av de nyansene som foreligger mellom 

de to alternativene, innebærer begge at fritt skolevalg i mer eller mindre grad skal innføres i 

alle 11 fylker i Norge.  

 

I høringsnotatet beskrives forholdene slik de foreligger i dag, med vektlegging på hvilke 

inntaksmodeller til videregående opplæring som blir praktisert i Norge. Blant annet at det i 

dag er fylkeskommunene, altså skoleeier, som bestemmer inntaksordning til videregående 

opplæring, og hvor mange av de daværende fylkene som praktiserte enten fritt skolevalg, 

inntak innenfor fastsatte inntaksområder, og etter nærskoleprinsippet: «I dag er det ni fylker 

som praktiserer fritt skolevalg i hele fylket, fem som har fritt skolevalg innenfor fastsatte 

inntaksområder, og fire som har inntak etter et nærskoleprinsipp» (Utdanningsdirektoratet, 

2019). Denne informasjonen er basert på de faktiske inntaksmodellene som ble praktisert i 

ulike fylkeskommuner på tidspunktet høringsnotatet ble skrevet. I et høringsbrev hvor det 

foreslås at fritt skolevalg skal innføres i alle landets fylker, tolker jeg denne oversikten over 

inntakssystemer i Norge som et slags argument fra regjeringen og UDIR sin side; et argument 

om at det er en overvekt av fylkeskommuner som praktiserer varianter av et slikt 
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inntakssystem i dag, og dermed at fylkene som ikke gjør det utgjør en minoritet. Etter min 

mening fremstilles inntaksmodellen på denne måten som verken særlig radikal eller vanskelig 

å utføre i den norske sammenheng. Dette er først og fremst fordi et overtall av fylkene slik de 

var strukturert før fylkessammenslåingene faktisk praktiserer fritt skolevalg, og at 

nærskoleprinsippet er inntaksmodellen i et fåtall av fylkene.  

 

I denne beskrivelsen av de faktiske forhold, altså inntaksmodeller i Norge, forekommer det 

heller ingen beskrivelser av hvorfor ulike inntaksmodeller praktiseres i ulike fylker. 

Høringsnotatet går dermed ikke nærmere inn på hvorfor de fire kommunene operer med et 

nærskoleprinsipp i stedet for fritt skolevalg. Som leser og mottager av høringsnotatet får man 

heller ingen informasjon om hvilke fylker dette er, og dermed ingen informasjon om de lokale 

forholdene som kjennetegner fylkene og som har blitt tatt hensyn til i valg av inntaksmodell. 

På bakgrunn av dette mener jeg at det ikke bare er det som sies i høringsnotatet som er av 

viktighet i denne sammenheng, men også det som ikke sies. Rekontekstualisering, beskrivelse 

av lokale forhold, og beskrivelse av fylkenes ulike størrelser og avstander, vies ingen 

oppmerksomhet. Dette mener jeg gir uttrykk for at høringsnotatet fremstiller den sosiale 

virkelighet i tekstforfatteren(e)s bilde; det har blitt fattet en rekke valg om hva som skal 

inkluderes og hva som skal ekskluderes fra fremstillingen av hvordan virkeligheten i ulike 

fylkeskommuner ser ut, med tanke på inntaksmodeller. Informasjon om hvilke 

inntaksmodeller som praktiseres har blitt inkludert, mens informasjon om hvorfor ulike 

inntaksmodeller blir praktisert i ulike fylker har blitt ekskludert.  

 

4.2 Valgfrihetsdiskursen  

Valgfrihetsdiskursen er en fremtredende og grunnleggende diskurs i høringsrunden, og jeg 

skal i denne delen av analysen ta utgangspunkt i det som sies om elevers valgfrihet og dermed 

besvare mitt første forskningsspørsmål. Jeg har identifisert tre strategier, eller ledetråder og 

hint, som alle gir innblikk i hvorvidt, og hvordan høringsinstansene reproduserer eller 

utfordrer fritt skolevalg som ideologisk common sense. Alle tre strategier dreier seg om 

ordvalg og begrepsbruk og kommer til uttrykk i høringsinstansenes sosiale praksis i 

valgfrihetsdiskursen: 1) Hvilken betegnelse som blir brukt for å omtale inntaksmodellen som 

er oppe til høring. Altså hvorvidt inntaksordningen betegnes som fritt skolevalg eller om det 

gjøres en rewording; 2) Anvendelse av uttrykkene «i realiteten» eller «i praksis», som jeg 

mener er et grep fra tekstprodusentens side som indikerer til en bestemt forståelse av den 
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sosiale virkelighet; og 3) Bruken av begrepet om tvang – et begrep som rent språklig betyr det 

motsatte av frihet/valgfrihet. Der hvor førstnevnte innebærer en analyse av tilfeller hvor fritt 

skolevalg både reproduseres og utfordres som ideologisk common sense, vil strategi 2 og 3 

hovedsakelig være en analyse av hvordan motstandere av inntaksmodellen utfordrer, 

denaturaliserer og delegitimerer valgfrihet som en iboende egenskap ved inntaksmodellen.  

 

4.2.1 Høringsinstansenes valg av betegnelse på inntaksmodellen 

UDIR og regjeringen betegner inntaksordningen som fritt skolevalg. Dette kommer blant 

annet til uttrykk ved at høringen heter «Fritt skolevalg – høring om forslag til endringer i 

forskrift til opplæringsloven kapittel 6». Begrepet om fritt skolevalg anvendes som betegnelse 

for den beskrevne inntaksordningen, med unntak av ett tilfelle hvor inntaksordningen 

betegnes som karakterbasert inntak. Et enkelt ordsøk i høringsnotatet viser at UDIR og 

regjeringen anvender betegnelsen fritt skolevalg 39 ganger, og karakterbasert inntak en (1) 

gang. Jeg velger å forstå overvekten av og den gjennomgående bruken av begrepet fritt 

skolevalg som at regjeringen og UDIR bekrefter betegnelsen som den mest legitime 

sammenlignet med karakterbasert inntak. Dette er noe som også reproduseres av flere 

høringsinstanser som støtter ett eller begge alternativer som er oppe til høring. Blant disse 

høringsinstansene er det et par som ikke anvender en betegnelse på inntaksmodellen som er 

oppe til høring, mens de resterende tilhengerne tar i bruk begrepet om fritt skolevalg. Et 

eksempel på dette er Ringebu kommune (2019) som skriver at «Oppland fylkeskommune har 

i mange år hatt fritt skolevalg», og Aurland barne- og ungdomsskule (2019) som skriver at 

«For oss som bor i Aurland kommune, vil truleg fritt skuleval vere den beste ordninga (...)». 

Det finnes altså ingen eksempler på tilhengere av fritt skolevalg som anvender andre begreper, 

med en annen erfaringsverdi, enn nettopp fritt skolevalg.  

 

Den variasjonen i begrepsbruk som fremkommer i høringsnotatet belyser dog at det råder 

usikkerhet rundt hva inntaksordningen egentlig skal betegnes som, og at betegnelsen verken 

er stabil eller nøytral – selv hos de som i høringsrunden fremstår som den hovedsakelige 

forkjemper av dets innføring. Begrepet har et stort meningspotensiale og er fylt med 

kontradiksjoner, noe den lille, men tilstedeværende, variasjonen av begrepsbruk i 

høringsnotatet gir uttrykk for. I tråd med Faircloughs teoretiske rammeverk så er denne 

begrepsbruken et valg – et valg som gjenspeiler høringsinstansenes forståelse av den sosiale 

virkeligheten. Begrepsbruken til UDIR og regjeringen uttrykker eksplisitt at de forstår og 
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anerkjenner inntaksmodellen som et karakterbasert inntak, men det er først og fremst en 

inntaksordning som innebærer frihet og valgfrihet. Dette ordvalget må videre forstås i tråd 

med aktørenes forståelse av og redegjørelse for valgfrihet:  

 

«Ved fritt skolevalg kan alle elevene søke seg til de videregående skolene de selv 

ønsker å gå på uavhengig av hvor de bor eller hvor skolen ligger. (...). For elevene som 

er bosatt i fylkeskommuner som ikke har fritt skolevalg, er bosted avgjørende for 

hvilke videregående skoler de har mulighet til å søke seg til» (Utdanningsdirektoratet, 

2019) 

 

UDIR og regjeringen uttrykker med dette at fritt skolevalg er en fordelaktig inntaksmodell 

fordi det resulterer i økt valgfrihet – en valgfrihet som verken begrenses av bosted eller 

skolebeliggenhet. Det uttrykkes videre at fraværet av slike begrensninger resulterer i økt 

valgfrihet for alle elever, og ikke bare de få. At fritt skolevalg ivaretar den enkelte elevs 

valgfrihet formuleres med en relativt høy affinitetsgrad nettopp fordi informasjonen om 

inntaksmodellen fremstilles som en sannhet; enten nyter elevene stor valgfrihet gjennom fritt 

skolevalg eller så begrenses deres valgfrihet av bosted og geografisk tilhørighet. Ved å 

referere til alle elever, peker regjeringen og UDIR i retning av en form for fellesskaps- og 

likhetstenkning som skal gagne alle elever som skal starte i videregående opplæring: fritt 

skolevalg favner om alle elever uavhengig av bosted. Samtidig skrives det at: «Det er 

elevenes karakterer som avgjør hvilken skole de blir tatt inn til». (UDIR, 2019: 2). 

Valgfriheten er derfor på ingen måte grenseløs, til tross for at bosted og skolebeliggenhet ikke 

skal hindre elever i å kunne søke seg inn til ønsket skole. Fritt skolevalg erstatter derimot 

tidligere begrensninger, altså bosted, i fylker som har praktisert nærskoleprinsippet, med nye 

begrensninger i form av den enkelte elevs karakterer, skolefaglige ferdigheter og kompetanse. 

På den ene siden vektlegges og opphøyes den enkeltes valgfrihet, og på den andre siden 

vektlegges elevers skolefaglige prestasjoner og resultater. At regjeringen og UDIR i tillegg 

refererer til en form for fellesskaps- og likhetstenkning, tyder på en «både og-retorikk» 

(Telhaug og Volckmar, 1999: 290-291), som i denne sammenheng både innebærer det 

sosialdemokratiske kunnskapsregimets universelle verdier og det markedsliberale 

kunnskapsregimets markedsverdier. Vektleggingen av disse verdiene er etter min mening dog 

asymmetrisk i form av at markedsverdiene om den enkeltes valgfrihet og skolefaglige 

resultater i større grad vektlegges enn de universelle verdiene om fellesskap og likhet. Ifølge 
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Rizvi og Lingard (2010) er prioriteringen og vektleggingen av verdier et resultat av aktørers 

bevisste valg for å fremme sitt ideologiske tankegods:  

 

«(...) policymakers have to assemble, organize and order them, configuring them in 

such a way as to render them more or less consistent. This requires priviligng some 

values ahead of others (...)» (s.72) 

 

Til tross for at det utrykkes at skolefaglige prestasjoner og konkurranse regulerer valgfrihet, 

tilsløres dette i noe grad av bruken av begrepet fritt skolevalg. Verdien om valgfrihet utgjør 

selve betegnelsen, mens verdien som vektlegger elevers skolefaglige prestasjoner og 

konkurranse er totalt fraværende – til tross for at det er sistnevnte som regulerer den enkeltes 

valgfrihet. Det er også valgfrihet som formuleres som den verdien inntaksmodellen tar mest 

hensyn til: «Formålet med fritt skolevalg er at elevene selv skal kunne velge hvilken skole de 

ønsker å søke seg til, og den valgfriheten må veie tungt» (Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Bruken av det modale verbet må viser til en høy affinitetsgrad, og dermed også til en stor grad 

av sikkerhet; tekstforfatteren presenterer informasjonen som en sannhet, som en påstand om 

hvordan verden og virkeligheten de facto er. Fritt skolevalg innebærer en rekke verdier og 

rettferdighetsforståelser, og regjeringen og UDIR bekrefter og reproduserer disse som 

ideologisk common sense. Dette er hovedsakelig fordi elevers valgfrihet som den viktigste 

enkeltfaktoren for inntak til videregående opplæring og karakterer som det mest rettferdige 

konkurransevilkåret, fremstilles som en sannhet – en objektiv selvfølgelighet som gjenspeiler 

den naturlige, snarere enn den sosiale virkelighet. Jeg mener at dette forsterkes ved at 

regjeringen og UDIR anvender betegnelsen fritt skolevalg i de tilfeller hvor positive aspekter 

av inntaksordningen formuleres og presenteres. Som nevnt innledningsvis i dette delkapittelet 

anvendes betegnelsen karakterbasert inntak én gang i høringsnotatet – og denne ene gangen 

betegnelsen anvendes kjennetegnes av at et negativt aspekt ved inntaksordningen presenteres:  

 

 «I et karakterbasert inntak må det også tas høyde for søkere som ikke klarer å komme 

inn på førsteønskene sine. Også disse ungdommene må ivaretas slik at skoleveien ikke 

blir urimelig lang» (Utdanningsdirektoratet, 2019) 

 

Her belyser regjeringen og UDIR at ikke alle elever kommer inn på førsteønskene sine, og på 

denne måten vises det til at valgfriheten i et fritt skolevalg ikke er ubegrenset. En annen 

betegnelse enn fritt skolevalg anvendes altså når inntaksordningens utfordringer presenteres, 



    55 

noe jeg tolker som et grep for å forsterke de positive konnotasjonene som gjerne knyttes til 

særlig valgfrihetsbegrepet i fritt skolevalg. Det er når uheldige konsekvenser av konkurranse 

mellom elever belyses at betegnelsen karakterbasert inntak tas i bruk fremfor betegnelsen fritt 

skolevalg.  

 

Konkurranse som et sentralt verdi- og rettferdighetsaspekt ved inntaksmodellen påpekes i 

høringsnotatet ved at karakterer betegnes som «konkurransepoeng» (Utdanningsdirektoratet, 

2019). Karakterer fremheves som den eneste avgjørende faktoren for inntak til videregående 

skole, noe som tilsier at jo høyere karakterer, eller «konkurransepoeng», eleven har, jo større 

valgfrihet vil eleven ha gjort seg fortjent til. Dermed vil eleven også være mer 

konkurransedyktig sammenlignet med elever som har lavere karakterer fra grunnskolen. En 

slik valg- og konkurranseorientert inntaksordning blir forstått som rettferdig i en 

meritokratisk rettferdighetsforståelse. For det første ved at alle elever konkurrerer ut ifra 

samme vilkår, altså karakterer. For det andre fordi konkurranse om og på bakgrunn av 

skolefaglige prestasjoner anses for å være legitim (Smette, 2015: 22). Likhet forstås som at 

alle elever konkurrerer ut fra samme konkurransevilkår, nemlig karakterer, og at de dermed 

står likt i konkurransen om skoleplass. I tillegg mener jeg at det er mulig å hevde at denne 

rettferdighetsforståelsen som vektlegger konkurranse preges av verdien om individualisme og 

en forståelse av utdanning som et privat gode og ansvar, noe som reflekteres i høringssvaret 

til Ringebu kommune (2019) – en høringsinstans som slutter seg til både alternativ 1 og 2: 

«Selv om bare et fåtall av elevene vil velge noe annet enn nærskolen, vil det for noen elever 

være av stor betydning å få velge en annen skole». Dette er et argument som jeg tolker som til 

fordel for de få, snarere enn kollektivet.   

 

4.2.2 Fritt skolevalg som ideologisk common sense utfordres og reproduseres 

Betegnelsen regjeringen og UDIR anvender når de referer til inntaksordningen som er oppe til 

høring blir altså reprodusert av tilhengere av fritt skolevalg i høringsrunden. Verken begrepet 

fritt skolevalg eller inntaksmodellens verdier og egenskaper stilles spørsmålstegn ved, men 

blir derimot bekreftet og reprodusert av disse høringsinstansene. Det finnes imidlertid en 

rekke eksempler på at motstandere av inntaksordningen utfordrer, avviser og kritiserer 

betegnelsen fritt skolevalg; ved bruk av rewording og begrepet om tvang.  
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Motstandere av fritt skolevalg tar i bruk en rekke ulike betegnelser når de referer til 

inntaksordningen. Utdanningsforbundet (2019) anvender for eksempel begrepene karakter- 

og konkurransebasert opptaksmodell i tillegg til karakterbasert opptak. I likhet med 

Utdanningsforbundet anvender LO Norge (2019) betegnelsen karakterbasert opptak, mens 

Oslo kommune (2019) betegner inntaksmodellen som inntak etter karakterer og 

karakterbasert inntak. Her forekommer det altså rewording. At det relativt naturaliserte fritt 

skolevalg-begrepet erstattes med andre begreper er et uttrykk for at aktørene bevisst steller 

seg i opposisjon til begrepet (Fairclough, 2015: 131). Disse høringsinstansenes begrepsvalg 

gir dermed ikke bare uttrykk for deres forståelse av den sosiale virkelighet, men også deres 

opposisjon til og utfordring av det relativt naturaliserte fritt skolevalg-begrepet og den sosiale 

virkelighet begrepet gir uttrykk for. Der hvor fritt skolevalg med tilhørende verdier og 

rettferdighetsperspektiv presenteres som ideologisk common sense i høringsnotatet, samt 

reproduseres i enkelte høringssvar, avvises og utfordres det av de høringsinstanser som 

bevisst anvender andre betegnelser for inntaksordningen. Bruk av rewording kan på den ene 

siden utfordre selve betegnelsen fritt skolevalg, og det kan på den andre siden utfordre og 

delegitimere de verdier som begrepet tilskrives. Jeg mener at høringsinstansenes begrepsbruk 

må ses i sammenheng med deres forståelse av valgfrihetsfenomenet. For eksempel skriver 

Utdanningsforbundet følgende om fritt skolevalg og elevers valgfrihet:  

 

«Etter vårt skjønn er begrepet misvisende. Fritt skolevalg er i realiteten en karakter- og 

konkurransebasert opptaksmodell der elevene med best karakterer får velge fritt, mens 

de med dårligst karakterer risikerer å miste sin mulighet til å velge og til å gå på skole 

i nærmiljøet.» (Utdanningsforbundet, 2019: 1).  

 

At Utdanningsforbundet interessant nok anvender uttrykket «i realiteten» innebærer blant 

annet at organisasjonen åpent gir uttrykk for en annen realitetsforståelse enn den vi finner i 

regjeringens og UDIRs høringsnotat. Begrepet om karakter- og konkurransebasert 

opptaksmodell gjenspeiler altså ikke bare organisasjonens kritikk av fritt skolevalg-begrepet, 

men gir også uttrykk for deres forståelse av den sosiale virkelighet. Den realiteten som 

formidles gjennom begrepet fritt skolevalg og den realiteten som formidles gjennom begrepet 

karakter- og konkurransebasert opptaksmodell er svært forskjellig, og viser til at ulike 

begreper har ulik erfaringsverdi. Der hvor førstnevnte knytter inntaksordningen til frihet og 

valg av skole, knyttes inntaksordningen til karakterer, konkurranse og opptak på skole med 

sistnevnte. I likhet med Utdanningsforbundet avviser KS (Kommunesektorens organisasjon) 
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den sosiale virkelighet som regjeringen og UDIR gir uttrykk for ved bruk av begrepet om fritt 

skolevalg. Spesifikt om alternativ 2 skriver de at «Dette er i praksis et forslag om rent 

karakterbasert inntak til videregående opplæring» (KS, 2019: 3). Selbu ungdomsskole (2019), 

også en høringsinstans som sier seg uenig i begge alternativer, skriver: «I realiteten blir dette 

et fritt skolevalg kun for de med de beste karakterene» Et fjerde eksempel på en 

høringsinstans som anvender dette grepet er Skolenes landsforbund: «De eneste som i praksis 

vil kunne velge fritt er de med best karakterer. De med middels karakterer vil ha et begrenset 

valg, mens de med laveste karakterer må ta til takke med det de får» (Skolenes landsforbund, 

2019: 1). Dette understreker videre hvordan vokabular og ordvalg i sosiale begivenheter og 

tekster i seg selv kan gjenspeile en bestemt forståelse av virkeligheten, og ikke minst stå i 

sterk og bevisst opposisjon til selve begreper og det begreper symboliserer og innebærer. 

Valgfrihet som den bærende verdien i fritt skolevalg avvises og utfordres dermed også om 

ideologisk common sense ved at selve begrepet brytes ned, avdekkes og delegitimeres. En 

lignende ordlyd finner vi i høringssvarene til Oslo kommune og LO Norge. Begge 

høringsinstanser anvender anførselstegn når de tar i bruk begrepet fritt skolevalg, noe som kan 

tolkes dithen at de tar avstand fra begrepet. 

 

«Med såkalt «fritt skolevalg» baseres inntaket på karakterer alene. Søkerne kan sette 

opp de ønskene de vil, både når det gjelder skoler og utdanningsprogram, men inntaket 

skjer gjennom konkurranse etter karakterer. Begrepet bør avspeile dette, og justeres til 

«karakterbasert inntak» eller «inntak etter karakterer» (Oslo kommune, 2019: 2) 

 

«Innledningsvis vil LO problematisere begrepet «fritt skolevalg». De eneste som i 

praksis vil kunne velge fritt, er de med best karakterer. De med middels karakterer vil 

ha et begrenset valg, mens de med de laveste karakterene må ta til takke med det de 

får» (LO Norge, 2019) 

 

I likhet med Utdanningsforbundet knytter Oslo kommune og LO Norge inntaksordningen 

eksplisitt til elevenes karakterer og implisitt til konkurranse, og ikke til frihet slik regjeringen 

og UDIR gjør. Med dette bryter høringssvarene med de verdier og egenskaper som 

regjeringen og UDIR tilskriver inntaksordningen. Begrepene de erstatter fritt skolevalg med 

har i tillegg en annen erfaringsverdi. Også her tilskrives inntaksordningen et meritokratisk 

rettferdighetsprinsipp hvor karakterer og skolefaglige prestasjoner sikrer elever mer eller 

mindre grad av valgfrihet, men i motsetning til regjeringen og UDIR argumenterer de for at 
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dette rettferdighetsprinsippet ikke nødvendigvis sammenfaller med valgfrihet slik de forstår 

og erfarer det. LO, KS og Utdanningsforbundet understreker dette ved å uttrykke at 

inntaksmodellen i virkeligheten, altså i praksis og i realiteten, er noe annet enn det det 

fremstår som i høringsnotatet. Valgfrihetsforståelsen som fremkommer i høringsnotatet stilles 

dermed spørsmålstegn til ved at høringsinstansene påpeker at det ikke er elevenes frihet per se 

som resulterer i skoleinntak, men snarere elevenes karakterer. Disse høringsinstansene som 

bevisst, systematisk og helhetlig kritiserer flere aspekter av fritt skolevalg – altså både som 

begrep og som inntaksordning -, vektlegger fellesskapet og kollektivet av elever og ikke kun 

de skolesterke. Oslo kommune (2019) uttrykker dette direkte: «’Fritt skolevalg’ er fritt bare 

for de faglige sterke elevene med gode karakterer» (s.1). Dette kan forstås i lys av 

sosialdemokratiske verdier som fellesskap og solidaritet, hvor utdanning forstås som et 

kollektivt gode og ansvar, og ikke et privat gode som avhenger av den enkelte elevs 

personlige kompetanse og ressurser. Det kan tolkes dithen at disse høringsinstansene trer inn i 

en rolle hvor de tar hensyn til de skolesvake, noe som i høyeste grad er i tråd med verdier og 

utdanningens verdigrunnlag i det sosialdemokratiske kunnskapsregimet (Aasen, 2007:31). Det 

er dog ikke bare tilhengere av alternativene som anvender betegnelsen fritt skolevalg. Et 

eksempel på dette er Elevorganisasjonen. Til tross for at de argumenterer imot 

inntaksordningen, anvender de ikke et annet begrep enn nettopp fritt skolevalg i sitt 

høringssvar. Følgende eksempel belyser kontradiksjonen mellom betegnelsen 

Elevorganisasjonen anvender og deres forståelse av valgfrihet som fenomen:  

 

«(...) hvis man ikke oppfyller den reelle muligheten til å velge bortfaller poenget med 

et fritt skolevalg, og hvis det blir store reiseavstander kan man tvinge elever til å flytte 

på hybel eller reise uforholdsmessig langt for å delta i undervisning, og begrense evne 

til å delta i sosialt samvær utenfor skolen» (Elevorganisasjonen, 2019)  

 

Mangelen på rewording kan forstås som en mindre helhetlig opposisjon til inntaksordningen 

sammenlignet med de overnevnte høringsinstansene, nettopp fordi Elevorganisasjonen til en 

viss grad godtar og reproduserer UDIR og regjeringens avgrensing av begrepets og 

fenomenets meningspotensiale. Selve betegnelsen om fritt skolevalg – som assosieres med 

nettopp de verdiene som Elevorganisasjonen mener at inntaksordningen ikke innehar – 

reproduseres som ideologisk common sense. Betegnelsens ideologiske karakter fremkommer 

som noe tilslørt i høringssvaret til Elevorganisasjonen, som naturalisert og objektivert, og 

presenteres som inntaksmodellens korrekte betegnelse som er dekkende for dens verdier og 
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premisser. Dette belyser hvordan vokabular og ordvalg fungerer som hint og ledetråder til det 

ubevisste og implisitte ideologiske bakteppet til grunn for tekstproduksjon. Ideologi, med 

tilhørende verdigrunnlag og virkelighetsforståelse, er pakket inn i begrepene som anvendes. 

Og når disse begrepene anvendes, reproduseres også delvis den ideologien som ligger til 

grunn for fritt skolevalg. Samtidig utfordres fritt skolevalg som ideologisk common sense ved 

at Elevorganisasjonen bryter ned valgfrihetsverdien i fritt skolevalg ved å assosiere 

inntaksordningen med begrepet om tvang.  

 

4.2.3 Tvang  
Begrepet om valgfrihet er altså et begrep som har et stort meningspotensiale – et 

meningspotensiale som avgrenses på ulike måter av ulike aktører. Et viktig funn i min analyse 

er at begrepet viser seg å ha noe annen erfaringsverdi for tilhengere av fritt skolevalg, 

sammenlignet med motstandere av inntaksmodellen. Denne forskjellen i aktørenes 

virkelighetsforståelse understrekes også av at enkelte motstandere av fritt skolevalg i 

høringsrunden anvender begrepet om tvang i sine argumenter mot inntaksmodellens 

innføring, blant annet slik Elevorganisasjonen gjør i sitatet ovenfor. Valgfrihet og tvang står i 

motsetning til hverandre, og kan i kraft av dette betegnes som antonymer. Elevrådet ved 

Røros videregående skole, som svarer på vegne av Røros videregående skole i høringsrunden, 

er i likhet med Elevorganisasjonen en høringsinstans som gjennom bruken av begrepet tvang 

motstiller seg det valgfrihetsbegrepet anvendt av regjeringen og UDIR i høringsnotatet.  

 

«Eleven blir da tvunget til å forlate vennene sine, og blir nødt til å starte et nytt sosialt 

liv i en ny by, kanskje på andre siden av landet, bare fordi noen med bedre karakterer 

langt unna ville gå på den skolen» (Røros videregående skole, 2019)  

 

Det argumenteres for at elever som ikke evner å konkurrere seg inn på den skolen de selv 

ønsker å gå på, risikerer å bli tvunget til å flytte langt hjemmefra. Begrepet om tvang står 

dermed i sterk kontrast til det begrepet om valgfrihet som regjeringen og UDIR anvender i 

høringsnotatet. Der hvor Røros videregående skole assosierer fritt skolevalg med tvang, 

knytter høringsnotatet inntaksmodellen til valgfrihet, noe som tyder på vidt ulike forståelser 

av den sosiale virkelighet. Ved at Røros videregående skole velger å anvende begrepet om 

tvang i sin kritikk av inntaksordningen samtidig som de utelater betegnelsen om fritt 

skolevalg, er noe jeg tolker som et sterkt uttrykk for deres motstand til inntaksordningen. 

Verdien om valgfrihet i inntaksordningen blir på denne måten delegitimert ved at 
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høringsinstansen eksplisitt, og muligens bevisst, anvender begrepet om tvang, kombinert med 

at de har fattet et valg om å ikke anvende betegnelsen om fritt skolevalg. Verken betegnelsen 

fritt skolevalg eller inntaksordningens verdier reproduseres som ideologisk common sense, 

men blir snarere avdekket, avmystifisert og denaturalisert. Ved at Røros videregående skole 

assosierer fritt skolevalg med tvang i tillegg til at de tar avstand fra betegnelsen fritt skolevalg, 

fremstår dermed som en sterkere kritikk av inntaksordningen enn det vi ser i høringssvaret til 

Elevorganisasjonen.  

 

Det finnes også eksempler på høringsinstanser som beskriver fritt skolevalg som en 

inntaksordning som medfører at enkelte elevgrupper blir nødt til å gå på skoler de selv ikke 

ønsker seg til, uten at begrepet om tvang eksplisitt tas i bruk. KS (2019) skriver følgende om 

alternativ 2: «Alternativ 2 vil medføre at ungdom med lave karakterer vil måtte flyttes til 

skoler lengre unna bosted og til skoler de ikke ønsker å gå på» (s.3). Sitatet bærer preg av å ha 

høy affinitetsgrad hvor organisasjonen anvender modale verbet «vil», og påstanden 

presenteres dermed som en sannhet: inntaksordningen resulterer de facto og utvilsomt i at 

elever med lave karakterer må se seg nødt til å flytte hjemmefra i ung alder, i tillegg til å gå 

på en skole de selv ikke har ønsket seg inn på. I likhet med de andre motstanderne jeg har 

eksemplifisert med i denne delen av analysen, kritiseres valgfrihetsverdien som fritt skolevalg 

symboliserer og representerer. Samtidig har organisasjonen fattet et valg om å ikke eksplisitt 

anvende betegnelsen tvang, men snarere formulere det som et mulig hendelsesforløp som 

følge av fritt skolevalg.  

 

4.2.4 Oppsummering  
Gjennom min analyse av valgfrihetsdiskursen har jeg forsøkt å avdekke hvordan ulike 

høringsinstanser forholder seg til fritt skolevalg, med spesiell vektlegging av aktørenes 

innstilling til verdien om valgfrihet. Med bakgrunn i tre identifiserte strategier knyttet til 

språkbruk, har jeg analysert hvordan bruken av ord, begreper og betegnelser i en sosial 

begivenhet er basert på et valg som tekstforfatteren(e) har fattet – enten bevisst eller ubevisst. 

Den enkeltes MR og forståelse av den sosiale virkelighet er farget av en rekke verdier, 

verdensanskuelser og holdninger, noe som i sin tur preger hvordan språket tas i bruk i sosial 

praksis (Fairclough, 2010). De begreper, betegnelser og ord som tas i bruk i sosiale 

begivenheter kan fortelle oss noe om hvilken forståelse av utdanningens verdigrunnlag og 

instrumentalitet som tekstforfatterne har tatt med seg inn i diskursen som en del av sin MR, 

nettopp fordi dette innebærer en rekke verdier, holdninger og oppfatninger. Dermed er det 
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også mulig å forstå diskursdeltakelsene til aktørene i denne diskursen i tråd med ulike 

kunnskapsregimer. I min analyse av valgfrihetsdiskursen er et viktig funn at det blant 

tilhengere av inntaksordningen forekommer svært små variasjoner i begrepsbruk og 

avgrensning av begrepers meningspotensiale, og det dermed skjer en nærmest fullstendig 

reproduksjon av fritt skolevalg som ideologisk common sense. Dette er i motsetning til 

motstandersiden i høringsrunden hvor det er større variasjoner i måten språket brukes på. En 

tydelig forskjell mellom Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen, som begge er 

motstandere av innføringen av fritt skolevalg, er for eksempel av språklig karakter; 

Elevorganisasjonen anvender språket som en arena for ideologisk kamp, mens 

Utdanningsforbundet i tillegg fører en ideologisk kamp om språket. De høringsinstanser som 

fører ideologisk kamp i og om språket utfordrer og delegitimerer dermed fritt skolevalg både 

som begrep og som inntaksordning. Kritikken av inntaksordningens valgfrihetsverdi ledsages 

og blir ledsaget av høy grad av rewording og en utfordring av regjeringen og UDIRs 

avgrensning av begrepets meningspotensiale. Høringssvarene til de høringsinstansene som 

kun anvender språket som et redskap, en arena, for ideologisk kamp, utfordrer og 

delegitimerer kun valgfrihetsverdien som er pakket inn i betegnelsen fritt skolevalg. Dette 

kommer blant annet til uttrykk ved at betegnelsen fritt skolevalg reproduseres samtidig som 

begrepet om ‘tvang’ brukes for å delegitimere begrepet om ‘valgfrihet’.  

 

Et annet sentralt funn i min analyse av valgfrihetsdiskursen er at det ikke bare er tilhengere av 

fritt skolevalg i valgfrihetsdiskursen som reproduserer fritt skolevalg som ideologisk common 

sense, men at det også er mulig å argumentere for at enkelte motstandere gjør det samme. Dog 

reproduserer førstnevnte både valgfrihetsverdien og betegnelsen fritt skolevalg som 

ideologisk common sense, mens sistnevnte hovedsakelig reproduserer betegnelsen og 

regjeringens og UDIRs avgrensning av begrepets meningspotensiale. Utdanningens 

problemer og løsninger, verdigrunnlag og instrumentalitet som forfektes i disse 

høringssvarene står altså i motsetning til den begrepsbruken de anvender. Dette mener jeg at 

kan forstås i tråd med det Aasen (2007: 37) argumenterer for at har skjedd med den norske 

utdanningsretorikken de siste tiårene; gjennom globalisering og deltakelse i den internasjonale 

utdanningssfæren har nyliberale begreper og retorikk sakte, men sikkert fått innpass i vår 

måte å snakke om utdanning og skole på. Denne retorikken gjenspeiler videre en rekke 

verdier og forståelser av skole og utdanning. På bakgrunn av dette mener jeg at det er mulig å 

argumentere for at høringsinstanser som kun anvender språket som en arena for ideologisk 
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kamp, også reproduserer de verdier, herunder valgfrihetsverdien, som er pakket inn i fritt 

skolevalg.  

 

4.3 Segregeringsdiskursen  

Som jeg redegjorde for i kapittel 1.2 preges debatten om fritt skolevalg, både nasjonalt og 

internasjonalt, av en diskurs om segregering. Argumenter for inntaksmodellen kjennetegnes 

ofte av en forfektelse av at inntaksmodellen motvirker segregering, mens argumenter mot fritt 

skolevalg ofte kjennetegnes av en tro på at inntaksmodellen tvert imot resulterer i økt 

segregering. Debatten om fritt skolevalg ledsages med andre ord ofte av 

argumentasjonsrekker om segregering generelt og skoleinstitusjonens rolle i 

segregeringsforløp spesielt. I denne delen av analysen søker jeg etter å besvare mitt andre 

forskningsspørsmål. Ved å avdekke høringsinstansenes sosiale praksis i de sosiale 

begivenhetene de produserer i segregeringsdiskursen, vil jeg kunne få innblikk i verdier, 

holdninger, verdensanskuelser og forståelser som pregere deres innstilling til fritt skolevalg 

som inntaksmodell. I denne delen av analysen er jeg også interessert av å undersøke hvorvidt 

og i hvor stor grad høringsinstansene deltar i segregeringsdiskursen. Som nevnt i kapittel 4.1 

er ikke bare det som faktisk sies av interesse i min sammenheng, men også det som ikke sies. 

Hvorvidt og i hvor stor grad høringsinstansene deltar i segregeringsdiskursen kan med andre 

ord fortelle oss noe om tekstforfatternes forståelse av både fritt skolevalg og 

inntaksordningens resultater. Aktørenes deltakelse eller mangel på sådan i 

segregeringsdiskursen kan dermed fungere som ledetråder til deres forståelse av den sosiale 

virkelighet som omringer både elever og skoler. I det følgende skal jeg analysere 

høringsinstansers diskursdeltakelse i segregeringsdiskursen. Med bakgrunn i mitt teoretiske 

rammeverk skal jeg særlig fokusere på hvorvidt og hvordan disse høringsinstansene trekker 

på sin forståelse av rettferdighet og skolens verdigrunnlag og instrumentalitet.  

 

4.3.1 Bostedssegregering og sosial segregering  

Som nevnt i min analyse av valgfrihetsdiskursen vektlegger regjeringen og UDIR 

sammenhengen mellom mangel på valgfrihet og bostedsbegrensning på den ene siden, og 

sammenhengen mellom økt valgfrihet og bostedsuavhengighet på den andre siden. Til tross 

for at begrepet om segregering ikke nevnes direkte og eksplisitt, tolker jeg det som at 

regjeringen og UDIR peker i retning av at valgfrihet resulterer i nettopp geografisk 

segregering; elevenes manglende valgfrihet «låser» dem til stedet deres foresatte har bosatt 

seg. Dette er i tråd med det Bunar (2010: 3) mener ofte kjennetegner tilhengere av fritt 
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skolevalg, altså den markedsorienterte posisjonen; nemlig at økt valgfrihet kan kompensere 

for bostedssegregering, samt at det kan fremme elevers muligheter til sosial mobilitet. I tillegg 

knytter UDIR bostedsavhengighet noe implisitt til nærskoleprinsippet, som jo er en 

inntaksordning de ønsker å avvikle. Det er mulig å se liknende tendenser i høringssvaret til 

Ringebu kommune:  

 

«Nærskoleprinsippet – slik det er innført i Innlandet fylkeskommune fra og med inntaket 

20/21 – fører til at elever som går ut av ungdomsskolen i Ringebu kommune får ulikt 

antall nærskoler, avhengig av hvor de bor i kommunen de bor. Noen har en nærskole, 

andre har to». (Ringebu kommune, 2019) 

 

Høringsinstansen viser her til at elevene i kommunen får ulikt antall valgmuligheter avhengig 

av hvor de bor. Inndeling av elever etter geografisk bosted fremstår som urettferdig ettersom 

elevers bosted i Ringebu kommune resulterer i ulikt antall nærskoler – og dermed også ulik 

grad av valgfrihet. Elever bosatt i et område står altså i fare for å ikke ha like mange 

valgmuligheter som elever bosatt i et annet område i kommunen. Dermed kommer det til 

uttrykk at nærskoleprinsippet som inntaksmodell ikke kompenserer for geografiske forskjeller 

mellom elevene, men at det snarere resulterer i ulike valgmuligheter. I og med at kommunen 

støtter begge alternativer som er oppe til høring, kan det tolkes dithen at kommunen 

argumenterer for at fritt skolevalg i større grad kan sikre økt rettferdighet og valgfrihet for alle 

elever uavhengig av bosted.  

 

Martin Flatø, Camilla Stoltenberg og Fartein Ask Torvik fra Folkehelseinstituttet kritiserer 

regjeringen og UDIR for å ikke diskutere sosial segregering i høringsnotatet: «Det beskrives 

ikke hvordan det karakterbaserte inntakssystemet tar hensyn til mål om å motvirke sosial 

segregering eller regjeringens mål om at 9 av 10 skal fullføre videregående» (2019). Dermed 

kritiseres høringsnotatet for å ikke ta tilstrekkelig hensyn til segregeringstendenser som kan 

oppstå etter andre dimensjoner enn geografisk bosted. Det er etter min mening viktig å 

vektlegge at kritikken er rettet mot fraværet av hensyn til sosial segregering spesielt – ikke 

segregering generelt. Flere motstandere av fritt skolevalg belyser for eksempel at fritt 

skolevalg kan ha uheldige konsekvenser når det gjelder sosial segregering, nettopp fordi det 

kan føre til at bestemte elevgrupper faller fra videregående opplæring. KS skriver blant annet 

at:  
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«Alternativ 2 vil medføre at ungdom med lave karakterer vil måttet flytte til skoler 

lenger unna bosted og til skoler de ikke ønsker å gå på. Dette er elever med høyere 

risiko enn gjennomsnittet for frafall. Resultatet kan bli at fler slutter i videregående 

opplæring» (KS, 2019: 3) 

 

Organisasjonen argumenterer for at elever med lave karakterer har større risiko for å måtte 

flytte hjemmefra grunnet manglende konkurransedyktighet. Det er elevenes karaktergrunnlag 

som avgjør hvorvidt de må bosette seg eller reise til et bestemt geografisk område for å gå på 

videregående skole. Denne bekymringen deles også av Vest-Agder fylkeskommune:  

 

«Elever med svake karakterer har størst risiko for å ikke fullføre og bestå, og det vil 

være uheldig om flere som ønsker å komme inn på nærmeste skole i stedet kommer i 

en situasjon som krever flytting hjemmefra eller lang reisevei» (Vest-Agder 

fylkeskommune, 2019) 

 

Ringebu kommune legitimerer fritt skolevalg ved å antyde til at inntaksordningen sikrer økt 

rettferdighet i valgmuligheter, og dermed kompenserer for geografisk segregering. Jeg tolker 

det som at også regjeringen og UDIRs høringsnotat peker i retning av samme holdning på 

bakgrunn av deres argumenter mot bostadsavhengighet i innsøkingen til videregående skole. 

KS og Vest-Agder fylkeskommune delegitimerer fritt skolevalg ved å argumentere med at 

skolesvake elever er den gruppen som tjener minst på inntaksordningen, og at dette både har 

en forsterkende effekt på sosial segregering, og resulterer i geografisk og sosial segregering, 

hvor jeg forstår sistnevnte som frafall fra videregående skole. Det er altså elevenes manglende 

muligheter til å konkurrere i en inntaksordning som verdsetter elevenes konkurransedyktighet 

som forstås som segregeringsforsterkende i den sammenheng. Geografisk segregering og 

bostedssegregering er dermed ikke bare et argument som legitimerer fritt skolevalg, men også 

et argument som delegitimerer det – avhengig av hvordan høringsinstansene fremstiller, og 

mest sannsynlig forstår, den sosiale virkelighet. 

 

4.3.2 Inndeling av elever etter karakterer og utvikling av A- og B-skoler 

Flere av høringsinstansene som svarer «nei» på begge alternativene som er oppe til høring, 

peker på at inntaksordningen som kun baserer seg på elevenes karakterer resulterer i 

segregering. Stovner videregående skole (2019), undertegnet av driftsstyret ved skolen, 



    65 

trekker blant annet frem at: «Det har skjedd en gradvis inndeling av elevene etter 

karakternivå, der elever med høye karakterer samler seg på noen skoler, og elever med lave 

karakterer på andre skoler». Skolenes landsforbund (2019) kritiserer inndelingen av elever 

etter skolefaglige prestasjoner ved å referere til kursplaninndelingen på norske ungdomsskoler 

på 1970-tallet: «Det å dele opp elevene etter evner, fremmet ikke god læring. (...) I tillegg ble 

det ansett som stigmatiserende» (s.2). Høringsinstansen trekker deretter en parallell mellom 

denne typen inndeling og fritt skolevalg: «Resultatet av såkalt «fritt skolevalg» er altså 

segregering basert på karakterer fra ungdomsskolen» (s. 2). På bakgrunn av dette skriver 

organisasjonen at «Skolenes landsforbund tar avstand fra denne foreslåtte 

tvangssegregeringen av elevene i videregående skole i alle fylker» (s.2). Det er også 

interessant at organisasjonen anvender begrepet tvang – et begrep som er svært sentralt i 

valgfrihetsdiskursen, og som jeg i denne sammenheng tolker som at høringsinstansen 

indikerer til at inndeling av elever ikke ivaretar elevene generelt og deres valgfrihet spesielt.  

Flere motstandere av fritt skolevalg delegitimerer inntaksordningen ved å henvise til 

utviklingen av A, B- og eventuelt C-skoler. Blant annet skriver Utdanningsforbundet 

følgende:  

 

«I hovedstaden har det i lengre tid vært debatt rundt såkalte a- og b-skoler. 

Utviklingen har gått i retning av at noen videregående skoler får nesten utelukkende 

faglig høytpresterende elever, mens elevene som presterer dårlig samles på andre 

skoler» (Utdanningsforbundet, 2019: 3) 

 

LO Norge anvender betegnelsen A-, B- og C-skoler:  

 

«LO er bekymret for en utvikling i videregående opplæring i retning av A, B og C-

skoler, der de teoretiske elevene klumper seg i noen skoler, mens de elevene som har 

lavest grunnskolepoeng, og ofte sviktende motivasjon, klumper seg på andre skoler» 

(LO Norge, 2019).  

 

Jeg tolker LO og Utdanningsforbundets bruk av betegnelsen A- og B- (og C-) skoler som for 

det første en påpekning av at inndeling av elever etter karakterer fører til en hierarkisk 

rangering av skoler. Noen skoler, A-skoler, nyter bedre status enn andre, B- og C-skoler. 

Dette formuleres som et resultat av konkurransen som oppstår både mellom skoler og mellom 

elever ved fritt skolevalg. Videre påpeker LO at elever med lavest grunnskolepoeng ikke 
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nødvendigvis er svakere rent skolefaglig, men at det er andre forhold som spiller inn. I dette 

tilfellet påpekes det faktum at elevenes motivasjon preger deres skolefaglige prestasjoner og 

resultater. Ved å vektlegge at elevenes karakterer ikke er den eneste faktoren som preger 

deres konkurransedyktighet, evner de også å kritisere rettferdighetsforståelsen som tilhengere 

av fritt skolevalg legitimerer inntaksordningen med; nemlig at konkurransen i 

utdanningssystemet er rettferdig i seg selv. Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet og 

LO uttrykker at elevenes utgangspunkt preger skoleløpet deres, og at ulike elever blant annet 

på grunn av dette stiller ulikt i konkurransen om ønsket skoleplass. Stovner videregående 

skole viser til den nære sammenhengen mellom elevenes skolefaglige prestasjoner og andre 

livsforhold, og forstår dem som to sider av samme sak:  

 

«(...) andre har bodd kort tid i Norge eller har hull i utdanningen. Mange har også 

utfordringer med rus og psykisk helse, trangboddhet andre fattigdomsrelaterte 

problemer. (...) De mangler mye av det faglige grunnlaget for å begynne på 

videregående skole, eller den sosiale kompetansen til å finne plassen sin i fellesskapet 

på skolen» (Stovner videregående skole, 2019) 

 

Med dette understreker høringsinstansen at elevers konkurransedyktighet ikke kun er preget 

av skolefaglige evner, prestasjoner eller resultater, men også sosiale, økonomiske og psykiske 

forhold. De forhold som preger elevenes liv utenfor skolen preger elevenes skolefaglige 

prestasjoner. Konkurransevilkårene som legges til grunn for fritt skolevalg delegitimeres som 

urettferdige av hensyn til skoleelevers ulike bakgrunner og forutsetninger. Flatø, Stoltenberg 

og Torvik fra Folkehelseinstituttet inntar en lignende holdning når de med henvisning til en 

artikkel de tidligere har publisert, kritiserer og avdekker fritt skolevalg sitt manglende hensyn 

til elevenes bakgrunn: 

 

«Vi viser at 75% av inntaksrangeringen i det karakterbaserte opptaket i Oslo kan føres 

tilbake til elevenes prestasjon på nasjonale prøver på 8.trinn. Vi viser videre at en 

gjennomsnittlig elev med foreldre uten utdanning utover grunnskolen har 2/3 av 

elevene rangert seg over i inntaket. Sosial bakgrunn, evner og tidligere skolegang er 

avgjørende i det karakterbaserte opptaket (...)» (Martin Flatø, Camilla Stoltenberg og 

Fartein Ask Torvik fra Folkehelseinstituttet, 2019) 
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Slike argumenter kritiserer på den ene siden en meritokratisk rettferdighetsforståelse, samtidig 

som jeg mener at det på den andre siden belyser behovet for en universalistisk 

rettferdighetsforståelse; skoleinstitusjonen skal så langt det lar seg gjøre kompensere for, og 

ikke sosialt reprodusere forskjeller, ulikheter og urettferdigheter utenfor skolesystemet. Skole 

og utdanning forstås dermed som et offentlige anliggende, og ikke et individuelt ansvar og 

isolert fenomen.  

 

Det er dog ikke bare motstandere av fritt skolevalg som både anvender betegnelsen A- og B-

skoler, og som henviser til dette som et mulig uheldig utfall av inntaksordningen. Oppdal 

videregående skole (2019) som støtter alternativ 1 skriver at: «Samtidig ser vi utfordringer 

med et helt fritt skolevalg. Spesielt vil dette kunne være problematisk i storbyer som 

Trondheim, der «A»- og «B»-skoler kan utvikle seg». Dette er i likhet med Aurland barne- og 

ungdomsskule som støtter alternativ 2:  

 

«I storbyane er det gjerne uheldig med fritt skuleval, sidan det har ein tendens til å 

utvikle seg til «A-skular» med flinke elevar/gode karakterar, og «B-skular» med dei 

som er skulefagleg svakare. (Aurland barne- og ungdomsskule, 2019) 

 

Disse høringsinstansene deler altså noe av den bekymringen som flere av motstandere av 

inntaksordningen presenterer i sine høringssvar, men i motsetning til de fleste motstandere 

forstår de dette som et uheldig resultat av fritt skolevalg i norske storbyer. A- og B-skoler 

fremstilles dermed ikke som en reell risiko i høringsinstansenes egne sosiale og lokale 

kontekster. Betegnelsen fritt skolevalg reproduseres og legitimeres uten å bli problematisert,  

mens betegnelsen om A- og B-skoler nevnes med bruk av anførselstegn. Jeg tolker dette som 

at høringsinstansene understreker at risikoen for en utvikling i retning av A- og B-skoler ikke 

er reell i deres byer, og at de dermed tar avstand fra betegnelsen. Ved at tekstforfatterne tar 

avstand fra betegnelsen, og muligens også fenomenet, svekker etter min mening påstandens 

affinitetsgrad. Derimot blir ikke betegnelsen A- og B-skoler skrevet med anførselstegn i noen 

av motstandernes høringssvar, noe jeg mener indikerer til en høyere affinitetsgrad: 

utviklingen av A- og B-skoler presenteres som en reell risiko og en virkelighetsnær 

konsekvens av fritt skolevalg.  
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4.3.3 Konkurranse – mellom elever og mellom skoler  

Betegnelsen A-, B-skoler indikerer først og fremst til at det er en forskjell mellom skoler, og 

at disse forskjellene er hierarkiske. Skolene – som blir rangert hierarkisk – består videre av 

elever med ulike grunnskolepoeng i overgangen fra ungdomsskolen til videregående 

opplæring. Segregeringen av elever gjenspeiles dermed også i segregeringen av skoler; jo 

høyere grunnskolepoeng elevene på skolen har, jo høyere i hierarkiet vil skolen plasseres. 

Dermed er det ikke bare en konkurranse om skoleplasser mellom elevene, men også en 

tydelig konkurranse om elevene mellom skoler. Skolenes landsforbund skriver følgende:  

 

«(...) de skolene som har høyeste karaktersnitt har også høyest søknad. Skolene med 

høyest søknad må selvsagt velge elevene med best karakterer. Resultatet er at de 

vedvarende får et høyt karaktersnitt, som igjen øker antallet søknader osv., osv. Systemet 

har en selvforsterkende effekt. Tilsvarende vil det være for skoler med lavt karaktersnitt. 

Få søker seg til disse skolene, og mange blir tvunget dit, siden de ikke kommer inn på 

noen andre skoler. Igjen ser vi en selvforsterkende effekt. På denne måten utvikler vi A-, 

B- og C-skoler i et fastlåst og selvforsterkende system» (Skolenes landsforbund, 2019: 1-

2)  

 

Høringssvaret til Jønsberg VGS, en høringsinstans som sier seg uenig i begge alternativene, 

viser eksplisitt til sammenhengen mellom inndeling av elever etter karakterer, konkurranse, 

forskjeller mellom skoler, og sosiale forskjeller:  

 

«Fritt skolevalg kan føre til såkalte A- og B-skoler. A-skoler får mange søkere og 

søkere med de beste karakterene, mens B-skoler har lite konkurranse om plassene. 

Dette kan forsterke forskjellene mellom skolene, og forsterke sosiale forskjeller» 

(Jønsberg VGS, 2019)   

 

Disse høringsinstansene peker dermed på at det ved fritt skolevalg oppstår konkurranse 

mellom både elever og skoler. Andre høringsinstanser følger denne argumentasjonsrekken og 

belyser hvordan konkurransen om elevene preger skolens omdømme, og at dette er noe 

elevene tar i betraktning i innsøkingsprosessen. Sammenhengen mellom konkurranse mellom 

skoler og fritt skolevalg tydeliggjøres blant annet i høringssvarene til Trøndelag 

fylkeskommune og Inderøy videregående: 
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«Det blir økt konkurranse mellom skolene for å tiltrekke seg de riktige elevene. 

Konkurranse om elever og markedsføring av skolenes profil fører til nye 

arbeidsoppgaver for rektorer, lærere og veiledere. Det å verne skolens rykte og 

omdømme blir sentralt» (Trøndelag fylkeskommune, 2019) 

 

«Et fritt skolevalg vil medføre en sterkere konkurranse skolene i mellom. Fokus og 

bruk av ressurser på profilering og markedsføring vil forsterkes. I en slik situasjon 

flyttes ressurser flyttes fra opplæringa, fordi forsterking av skolens profil, rykte og 

omdømme skaper nye og unødvendige arbeidsoppgaver for skolens ansatte» (Inderøy 

videregående skole, 2019) 

 

Disse høringsinstansene trekker eksplisitt en sammenheng mellom konkurranse om elever og 

markedsføring av skolens profil. For det første påpekes det at fritt skolevalg resulterer i at 

skolene ikke bare konkurrerer om elevene – men de riktige elevene. I denne konteksten tolker 

jeg «riktige» elever som skolefaglige sterke elever med høye grunnskolepoeng. Også Ball og 

Youdell (2008: 81) skriver at konkurranse mellom skoler blant annet resulterer i at enkelte 

elever blir mer attraktive og ettertraktede enn andre på bakgrunn av sine skolefaglige 

prestasjoner. I denne sammenheng innebærer det at skoler konkurrerer om elevgrupper som 

har høyt karaktersnitt, noe som i sin tur har en positiv effekt på skolens omdømme og skolens 

økonomiske bevilgninger. Haugen (2020: 69) skriver blant annet at det ved fritt skolevalg 

oppstår en konkurranse om etnisk norske, ressurssterke og høytpresterende elever, nettopp 

fordi det preger skolens popularitet, resultater og omdømme.  

For det andre fremstår markedsføring av skolens profil som et konkurransepremiss hvor 

skolene forsøker å selge seg inn hos elevene. At fritt skolevalg resulterer i at skolene øker sitt 

fokus på hvordan de oppleves av og appellerer til elevene, er noe Lundahl et al. (2014: 172) 

beskriver som et resultat av en NPM-logikk. Gjennom skolens resultater som publiseres på 

NKVS vil elevene for eksempel kunne danne seg et inntrykk av hvordan skolen er. På samme 

måte som en kunde, skal eleven «shoppe» den varen som hun eller han vurderer som den 

beste. Hvordan elevene vurderer de ulike skolene vil dermed påvirke hvordan de «shopper» 

skoler og plasserer dem i prioritert rekkefølge i innsøkingsprosessen, og de vil dermed få økt 

brukerinnflytelse (Karlsen, 2016: 156).  

 

Det eksisterer dog ikke kun en konkurranse om elever mellom skolene og konkurranse om 

best omdømme. Det er også en konkurranse om økonomiske bevilgninger mellom skolene 
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ettersom pengene følger eleven ved stykkprisfinansiering, noe som i ytterste forstand betyr at 

skolenes økonomiske overlevelse står på spill (Haugen, 2020: 75). At den økonomiske 

modellen som følger med fritt skolevalg fører til økte forskjeller mellom skoler belyses blant 

annet av Namdal regionråd:  

 

«(...) skolene finansieres på bakgrunn av elevtall. Skoler som da har synkende elevtall, 

og kanskje er mindre attraktive, vil da få enda større utfordringer å henge med, noe 

som igjen skaper enda større forskjeller». (Namdal regionråd, 2019) 

 

Også Greåker videregående skole, en høringsinstans som verken støtter det ene eller det andre 

alternativet som er oppe til høring, problematiserer stykkprisfinansiering i sitt svar på 

alternativ 1. Etter min mening kontrasteres denne økonomiske finansieringsmodellen i noe 

grad med forutsigbarhet, like vilkår for alle skoler, og optimalt læringsmiljø:  

 

«Vi er opptatt av at det ikke innføres en økonomisk modell som er elevtallsavhengig, 

dvs at det ikke blir trukket midler fra tildelt budsjettramme. Dette gir like vilkår og 

forutsigbarhet. For oss er dette grunnleggende tankegods og basis for det som 

beskrives ifht en kunnskapsbasert god skole. (...) Med forutsigbare rammer som støtter 

kjernevirksomheten vil forholdene ligge til rette for optimalt læringsmiljø for alle 

elever uavhengig av variabler» (Greåker videregående skole, 2019).  

 

Både Namdal regionråd og Greåker videregående skole peker på de mekanismer som er i 

virke «bak» og «utenfor» selve inntaksordningen ved å problematisere og delegitimere den 

økonomiske modellen som følger med fritt skolevalg. Namdal regionråd gjør etter min 

mening dette ved å belyse at stykkprisfinansiering kan bidra til økte forskjeller mellom skoler, 

og Greåker videregående skole uttrykker implisitt at finansieringsmodellen skaper mindre 

forutsigbarhet, ulike vilkår for forskjellige skoler, i tillegg til at det kan gå utover elevenes 

læringsmiljø. Disse høringsinstansenes deltakelse i segregeringsdiskursen kjennetegnes av at 

de kritiserer konkurransen som oppstår mellom skoler. Stykkprisfinansiering er en økonomisk 

ordning i skoleinstitusjonen uavhengig av fritt skolevalg, men kombinasjonen av disse to er 

intendert å stimulere til konkurranse (Haugen, 2020: 73); en konkurranse som skal fremme 

forbedring, kvalitet og innovasjon. Skoler med lave søkertall som ikke evner å fylle alle 

klasserom, vil få mindre økonomiske bevilgninger ettersom pengene følger eleven i en 

stykkprisfinansieringsmodell. De skolene som har et svært godt omdømme og som på 
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bakgrunn av dette har høye søkertall, vil derimot få mer penger. Dette preger i sin tur skolenes 

økonomiske forutsigbarhet og stabilitet (Haugen, 2020: 80). Konkurransen som oppstår 

mellom elever og mellom skoler har altså en kausal effekt på skolenes økonomiske rammer til 

å drive god skole for. Dermed blir skolen og dens ansatte på mange måter stilt til ansvar for 

manglende resultater og måloppnåelse, noe som er i tråd med den type accountability-

tenkning jeg har redegjort for i kapittel 2.4. I lys av den konteksten stykkprisfinansiering 

kritiseres i disse høringssvarene, tolker jeg det som at høringsinstansene ikke bare kritiserer 

stykkprisfinansiering i seg selv, men også den accountability-tenkning som vokser frem som 

et resultat av kombinasjonen stykkprisfinansiering og fritt skolevalg. Særlig verdien om 

konkurranse som inntaksordningen innebærer, blir kritisert i denne sammenheng.  

 

4.3.4 Skolens samfunnsmandat  

Det er all grunn til å tro at det fra regjeringens og UDIRs side foreligger en tanke om at 

innføringen av fritt skolevalg resulterer til forbedring og positiv utvikling av 

utdanningssektoren. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at det i høringsnotatet skrives at 

innføring av inntaksordningen er til fordel for alle elever uavhengig av bosted. At 

inntaksordningen knyttes til forbedring for den enkelte elev, og dermed også samfunnet, kan 

forstås i tråd med sosial instrumentalitet. Reformering av inntaksordninger i alle landets 

fylker resulterer i et slikt perspektiv i en positiv utvikling i utdanningssektoren. Motstandere i 

høringsrunden peker derimot på at fritt skolevalg kan resultere i en negativ utvikling som 

bryter med det samfunnsmandatet- og rollen den norske skole har. Utdanningsforbundet 

forstår for eksempel utviklingen av A- og B-skoler, og dermed segregering av både elever og 

skoler, som et brudd med ideen om den norske fellesskolen:  

 

«Segregeringen av elevmassen fører til homogenitet innad på skoler og manglende 

kontakt mellom elever med ulik bakgrunn. Dette er på mange måter et brudd med 

ideen om den norske fellesskolen» (Utdanningsforbundet, 2019: 3). 

 

Her formuleres segregeringsresultatet av fritt skolevalg som en svekkelse av den norske 

fellesskolen; en skole som skal gi elever likeverdige opplæringstilbud, bestå av heterogene 

elevsammensetninger, og fungere som en sosial møteplass mellom elever med ulike 

bakgrunn. Skolen skal dermed være en samfunnsintegrerende institusjon, og kan forstås i tråd 

med det sosialdemokratiske samfunns- og skoleprosjektet. At Utdanningsforbundet anvender 
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begrepet «ide», tolker jeg som en implisitt referanse til verdigrunnlaget som fellesskolen 

representerer: integrering, sosialisering, mangfold og fellesskap for å nevne noen. Dette er 

sentrale universelle verdier som kan forstås i tråd med det sosialdemokratiske 

kunnskapsregimet. Skolens rolle som samfunnsintegrerende institusjon kommer også til 

uttrykk i høringssvaret til Stovner videregående skole (2019) ved at de viser bekymring for 

særlig elever med lave karakterer: «Å samle alle disse elevene på noen få skoler virker 

hemmende på integrering, sosial utjevning og for læringsmiljøet til elevene og for 

medelevene deres». Sjøvegan videregående skole (2019) argumenterer imot alternativ 2 ved å 

skrive at: «Alternativet er en utfordring for mangfoldet». Det mangfoldet som refereres til her 

kan forstås både etter økonomiske, kulturelle og etniske dimensjoner. Den bekymringen disse 

høringsinstansene utlyser i sine høringssvar kan forstås i tråd med Haugens (2020) studie av 

fritt skolevalg på privilegerte og marginaliserte skoler i Oslo. Her rapporterte lærere om at 

elever med minoritetsbakgrunn på skoler med et overtall av minoritetselever ofte kan slite 

med å identifisere seg med det «norske» og den norske kulturen (Haugen, 2020: 81). En slik 

tendens kan i sin tur svekke skolens samfunnsintegrerende rolle og mandat. Den direkte og 

implisitte referansen til den norske fellesskolen i høringssvarene til de overnevnte 

høringsinstansene, tolker jeg som et grep som delegitimerer inndelingen av elever etter 

karakterer – nettopp fordi det hevdes at fritt skolevalg bryter med den norske fellesskolen.  

 

Ved å peke på de tradisjoner, verdier og institusjonsnormer som allerede er etablert i 

samfunnet, trekker de ikke bare på skolens kulturelle instrumentalitet, men de delegitimerer 

også den sosiale instrumentalitet som tilhengere av fritt skolevalg tilskriver inntaksordningen. 

Dette mener jeg kommer hovedsakelig til uttrykk ved at disse høringsinstansene vurderer fritt 

skolevalg som «hemmende», «en utfordring» og «et brudd» med fellesskoleprinsippene om at 

skoler skal bestå av heterogene elevsammensetninger, samt fungere som en felles sosial 

møteplass of elever med ulik bakgrunn. Et sentralt funn i min analyse av 

segregeringsdiskursen er dermed at disse høringsinstansene delegitimerer inndeling av elever 

etter karakterer og hierarkisk rangering av skoler ved å både trekke på kulturell 

instrumentalitet og universelle verdier. Sistnevnte kommer eksplisitt til uttrykk i høringssvaret 

til Namdal regionråd (2019) som skriver at: «Vi mener dette er et steg bort fra 

likhetstankegangen, som har vært et fundament i norsk skole». Den universelle verdien om 

likhet reflekteres også i høringssvaret til Skolenes landsforbund (2019): «Det skal ikke være 

«gode» og «dårlige» videregående skoler i Norge. Fylkeskommunen har ansvar for at alle 

skolene er like gode» (s.2).  
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Et sentralt funn i min analyse er at flere motstandere av fritt skolevalg referer til universelle 

verdier i sin omtale av skolens mandat, funksjon og rolle i samfunnet. Disse universelle 

verdiene har en lang tradisjon i det norske utdanningssystemet, og et ønske om å bevare og 

reprodusere dette, kan som sagt forstås i tråd med utdanningens kulturelle instrumentalitet.  

At disse begrepene om instrumentalitet og verdigrunnlag er analytiske og teoretiske begreper, 

innebærer dog at det er umulig å se rendyrkede refleksjoner av dem i praksis; grensene 

mellom dem er i virkeligheten ofte flytende, og kategoriene virker som regel om hverandre. 

Etter min mening kommer dette til uttrykk i høringssvaret til LO, som i sitt sitat både trekker 

på kulturell, sosial og økonomisk instrumentalitet:  

 

«I tillegg til å forsterke ulikhetene i utdanningssystemet, vil mer segregerte skoler 

kunne svekke skolen som tillitsskapende fellesarena, og øke karakterpresset i en 

grunnskole der allerede alt for mange barn strever med et for høyt stressnivå. 

Utvikling i samfunn og arbeidsliv tilsier behov for å gå i motsatt retning: Øke vekten 

på å få trygge, selvstendig kritiske individer med god kompetanse i «å lære å lære», 

samarbeide og andre sosiale ferdigheter» (LO Norge, 2019) 

 

For det første uttrykker organisasjonen sin forståelse av skolens funksjon ved å referere til 

skolen som en «tillitsskapende fellesarena» - en betegnelse som jeg mener kan forstås i tråd 

med fellesskolen og skolens rolle som samfunnsintegrerende institusjon. Det indikeres også til 

at fritt skolevalg både resulterer i økt karakterpress og konkurranse, og at dette er en uheldig 

snarere enn en positiv utvikling av skoleinstitusjonen. At dette vurderes som en uheldig 

utvikling kan forstås i tråd med kulturell instrumentalitet: de verdier som organisasjonen 

assosierer med skoleinstitusjonen bør videreføres, snarere enn å svekkes. For det andre 

begrunner organisasjonen dette med at utviklingen i samfunnet og arbeidslivet tilsier at 

skolens rolle som tillitsskapende fellesarena må opprettholdes og videreføres. Dette peker på 

den ene siden i retning av sosial instrumentalitet; at skoleinstitusjonen skal være i tråd med 

samfunnsutviklingen og de behov samfunnet har. På den andre siden peker det i retning av 

økonomisk instrumentalitet ved at arbeidslivets behov vektlegges. Økonomisk 

instrumentalitet gjør seg særlig gjeldende i setningens andre del, hvor LO skriver at 

samfunnet og arbeidslivet blant annet har behov for individer som kan «lære å lære» - et 

begrep som gjerne assosieres med kompetanser for det 21.århundret (21st. Century skills).  

Dette er kompetanser og ferdigheter som blant annet OECD har formulert som forventede 
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kompetanser den yngre generasjonen må inneha for å tilfredsstille samfunnets og arbeidslivets 

behov. Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci og Rumble (2012:18) betegner 

«å lære å lære» som en måte å tenke på som arbeidslivet og samfunnet har behov for i 

fremtiden. Til tross for at denne kognitive ferdigheten har som hensikt å gagne samfunnslivet 

på ulike måter, mener jeg at det også er mulig å forstå det som et relativt individualistisk 

konsept som vektlegger at den enkelte elev har ansvar for å regulere, styre og identifisere egen 

læring. Ifølge Steiner-Khamsi (2014: 156) er kompetanser som 21st century skills 

transnasjonale policy-ideer som sirkulerer i den globale utdanningssfæren, og som 

kjennetegnes av å være generiske policyer som aktører ofte slutter seg til – uavhengig av 

ideologisk grunnsyn på skolens verdier, formål og funksjon.  

 

I likhet med LO uttrykker KS (2019) utdanningens økonomiske instrumentalitet ved å skrive 

at «Videregående opplæring skal kvalifisere til å bli kompetente og deltakende 

samfunnsborgere, til videre utdanning og til aktiv yrkesdeltakelse» (s.3). At både LO og KS – 

to høringsinstanser som sier seg uenig i nasjonal innføring av fritt skolevalg – trekker tydelige 

sammenhenger mellom elevers videregående utdanning og arbeidslivets behov, kan forstås i 

tråd med utdanningens økonomiske instrumentalitet. Dette formuleres som et viktig aspekt av 

skoleinstitusjonens samfunnsmandat: gjennom skolegang og utdanning skal eleven bli en 

bidragsyter i både samfunns- og arbeidsliv etter endt skolegang. Skolens økonomiske 

instrumentalitet kommer som sagt også til uttrykk hos tilhengere av fritt skolevalg, blant annet 

i høringssvaret til Kompetanse Norge – en høringsinstans som støtter alternativ 1: 

 

«Særlig er det viktig at dimensjoneringen av yrkesfaglig utdanning ses i sammenheng 

med det lokale og regionale arbeidsmarkedets behov, for å sikre et velfungerende 

arbeidsmarked med en miks av kompetanse som er riktig for fremtiden» (Kompetanse 

Norge, 2019) 

 

Hensynet til arbeidsmarkedets fremtidige kompetansebehov kommer på bakgrunn av 

eksemplene vist overfor til uttrykk både hos motstandere og tilhengere av fritt skolevalg. At 

utdanningens økonomiske instrumentalitet kommer til uttrykk hos høringsinstanser som både 

kritiserer fritt skolevalg og som referer til skolens samfunnsintegrerende mandat og funksjon, 

kan virke noe paradoksalt og kontradiktorisk. Dog understreker dette at kunnskapsregimer og 

utdanningens verdigrunnlag og instrumentalitet er teoretiske og analytiske begreper som ikke 

lar seg direkte gjenspeile i den praktiske virkelighet. I tillegg belyser dette også at 
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utdanningens økonomiske instrumentalitet er av stor viktighet i både det sosialdemokratiske 

og det markedsliberale kunnskapsregimet, noe jeg har redegjort for i kapittel 2.3. Forskjellen 

mellom de ulike kunnskapsregimene eksisterer dog i hvilken type instrumentalitet som 

vektlegges mest.   

 

4.3.5 Oppsummering 

Gjennom min analyse av segregeringsdiskursen har jeg forsøkt å avdekke hvordan ulike 

høringsinstanser argumenterer for og imot fritt skolevalg. De tilhengerne av fritt skolevalg 

som deltar i segregeringsdiskursen vektlegger hovedsakelig hvordan inntaksordningen bøter 

på geografisk segregering. Det finnes dog unntak hvor et par av disse høringsinstansene 

uttrykker en varsom bekymring for utviklingen av A- og B-skoler. Med varsom mener jeg at 

fenomenet A- og B-skoler refereres til ved bruk av anførselstegn; et grep som ifølge 

Faircloughs rammeverk kan signalisere en form for distansering fra fenomenet. Motstandere 

av fritt skolevalg deltar ikke bare i større grad i segregeringsdiskursen, men deres høringssvar 

kjennetegnes også av en kritikk mot inntaksordningens sosialt segregerende effekter. Til tross 

for ulik grad av og innhold i høringsinstansenes diskursdeltakelse, er segregeringsdiskursen 

en sentral diskurs som trekkes på av både tilhengere og motstandere. Argumenter om 

segregering kan derfor forstås som argumenter som enten legitimerer eller delegitimerer 

innføringen av fritt skolevalg i alle fylker. De forskjeller jeg dog har identifisert mellom ulike 

parter i høringsrunden, er i tråd med det Bunar (2010: 2-5) betegner som den 

markedsorienterte og den markedsskeptiske posisjonen til økt valgfrihet i utdanning.  

 

På bakgrunn av min analyse av segregeringsdiskursen, mener jeg at det er mulig å se en 

sammenheng mellom den markedsskeptiske posisjonen og høringssvarene til flere av 

motstanderne som jeg har eksemplifisert ovenfor. Dette er hovedsakelig fordi disse 

argumenterer for at økt valgfrihet resulterer i økt segregering. Et sentralt funn i min analyse 

av segregeringsdiskursen er at disse høringsinstansene delegitimerer konkurransevilkårene- 

og konkurranseverdien som ligger til grunn for fritt skolevalg ved å referere til utviklingen av 

A- og B-skoler. Gjennom denne betegnelsen kritiseres både inndelingen av elever etter 

karakterer og den konkurransen som oppstår som følge av dette, samt konkurransen om elever 

mellom skoler. Stykkprisfinansiering og skolenes stadige søken etter de «riktige elevene» 

settes i direkte sammenheng med fritt skolevalg og A- og B-skole-utviklingen. Som nevnt 

ovenfor kan dette oppfattes som en distansering fra begrepet, men muligens også fungere som 
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en delegitimering av både den hierarkiske inndelingen av skolen og risikoen for en slik 

utvikling.  

 

Et tredje sentralt funn i min analyse av segregeringsdiskursen er at flere motstandere av fritt 

skolevalg i høringsrunden delegitimerer den sosiale instrumentalitet som tilhengere av 

inntaksordningen steller seg bak: at fritt skolevalg resulterer i sosial utjevning og en 

forbedring og positiv utvikling av skoleinstitusjonen. Ved å referere til allerede etablerte 

verdier, forståelser og roller som er tilskrevet skoleinstitusjonen over tid, delegitimeres fritt 

skolevalg og inndeling av elever etter karakterer. På denne måten fremstilles fritt skolevalg 

som et steg tilbake og bort fra den sosialdemokratiske fellesskoletenkningen – en tenkning 

preget av verdier som likhet og integrering. Den norske offentlige skolen med de verdier og 

den historie den er bærer av, anvendes dermed i seg selv som et argument imot fritt skolevalg.  

 

Et hovedfunn i min analyse av segregeringsdiskursen er at det hovedsakelig er motstandere av 

fritt skolevalg som vektlegger segregering i sine høringssvar. Som nevnt er det ikke kun de 

argumenter som tas i bruk som er av interesse i min sammenheng, men også de argumenter 

som ikke trekkes på. At det hovedsakelig er motstandere av fritt skolevalg som trekker på og 

deltar i segregeringsdiskursen kan tolkes som et mulig uttrykk for aktørenes forståelse av den 

sosiale virkelighet: at segregering er en reell utfordring i den Skole-Norge. Jeg ønsker å 

argumentere for at en mulig årsak til at tilhengere av fritt skolevalg i mindre grad deltar i 

segregeringsdiskursen kan forstås i lys av deres forståelse av den sosiale virkelighet; en sosial 

virkelighet hvor sosial utjevning og segregering er mindre prekære problemstillinger. Dette 

må i sin tur ses i direkte sammenheng med de verdier disse høringsinstansene forfekter. Som 

Rizvi og Lingard (2010) så fint formulerer det: «(...) the norms which we interpret the world 

necessarily affect the ways in which we describe the world» (s.32).  
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5 Diskusjon  
I det foregående kapittelet har jeg gjennom analyse av et utvalg tekster i høringsrunden 

beskrevet høringsinstansenes argumentasjon og deltakelse i valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen. Videre har jeg tolket høringsinstansenes deltakelse i diskursene i lys 

av og i tråd med mitt teoretiske rammeverk om kunnskapsregimer i utdanning. Ved å gjøre 

dette besvarte jeg forskningsspørsmål 1 i kapittel 4.2 og forskningsspørsmål 2 i kapittel 4.3. I 

dette kapittelet skal jeg ta for meg KDA sitt tredje steg, nemlig forklaring. Dette stadiet i 

KDA innebærer først og fremst en forklaring av det dialektiske forholdet mellom diskurs, 

sosial praksis og sosiale strukturer; hvordan diskurs virker innenfor den sosiale virkelighet, og 

hvordan diskurs bidrar til den eksisterende sosiale virkelighet (Fairclough, 2015: 6). Med 

andre ord innebærer dette en avdekking av hvorvidt og hvordan diskurs reproduserer, 

opprettholder eller utfordrer de sosiale strukturer de er en del av (Fairclough, 2015). Som 

nevnt i kapittel 3.0., innebærer dette også avdekking av ideologiske aspekter av en tekst.  

 

Mitt mål med dette kapittelet er dermed å forsøke å identifisere hvordan valgfrihetsdiskursen 

og segregeringsdiskursen knyttet til fritt skolevalg kan ses i sammenheng med de sosiale 

strukturer diskursene er omringet av. Som nevnt tidligere forstår jeg kunnskapsregimer som 

slike sosiale strukturer i kraft av at de rammer inn, definerer, regulerer og preger vårt syn på 

utdanning og dens problemer, løsninger, verdier og instrumentalitet, samt vår forståelse av 

rettferdighet i utdanning. I likhet med historisk, politisk, ideologisk og kulturell utvikling i 

samfunnet for øvrig, er også kunnskapsregimer, og alt det de innebefatter, også gjenstand for 

endring og utvikling. I det følgende skal jeg diskutere hvordan mine analysefunn kan forstås i 

tråd med kunnskapsregimers dynamiske karakter og samspillet mellom den nasjonale og 

internasjonale utdanningssfæren. Til å begynne med skal jeg med bakgrunn i mine 

analysefunn kort redegjøre for hvordan det sosialdemokratiske og det markedsliberale 

kunnskapsregimet kommer til uttrykk i de to diskursene jeg har analysert. Disse identifiserte 

tendensene skal jeg deretter drøfte i lys av teorien om policybaner; hvordan policy-endringer 

finner sted i den norske, nasjonale utdanningssfæren, og hvordan dette både kan og bør forstås 

i tråd med tendenser og strømninger i den internasjonale utdanningssfæren. Til slutt skal jeg 

kort drøfte hvordan høringsinnspillene i høringsrunden kan forstås i tråd med Faircloughs 

definisjon av ideologi, makt og hegemoni.    
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5.1 Kunnskapsregimer i høringsrunden  

Det sosialdemokratiske og det markedsliberale kunnskapsregimet kommer til uttrykk i 

høringsrunden gjennom det språket ulike høringsinstanser anvender for å formulere sine 

innstillinger til alternativene som er på høring. I tekstene avlevert av ulike høringsinstanser 

forfektes eller utfordres fritt skolevalg gjennom språklige fremstillinger av utdanningens 

verdigrunnlag og instrumentalitet, samt rettferdighetsprinsipp. Et mønster i høringssvarene til 

tilhengere av fritt skolevalg er blant annet at det markedsliberale kunnskapsregimet kommer 

til uttrykk primært gjennom en vektlegging av markedsverdier. Den enkelte elevs valgfrihet 

opphøyes, og økt individuell valgfrihet presenteres som en løsning på identifiserte problemer i 

utdanningssystemet. Valgfriheten som forfektes er videre tuftet på og regulert av den enkelte 

elevs skolefaglige prestasjoner. Verdiene om valgfrihet og skolefaglige prestasjoner plasseres 

dermed i en form for kausalitetslignende sammenheng med hverandre. Elevenes skolefaglige 

prestasjoner preger også hvor sterkt den enkelte elev står i konkurransen om ønsket 

skoleplass. Disse verdiene henger i sin tur nøye sammen med markedsverdien om 

individualisme, i form av at den enkelte elevs prestasjoner, muligheter, valgfrihet og 

konkurransedyktighet plasseres i sentrum av problemløsningen. Sammenhengen mellom 

skolefaglige prestasjoner og konkurranse mellom elever gjør seg også gjeldende i 

segregeringsdiskursen ved at inndelingen av elever etter skolefaglige prestasjoner fremstilles 

som både rettferdig og fordelaktig sammenlignet med inndeling av elever etter geografisk 

bostedstilhørighet. Denne forfektelsen av konkurranse kan i sin tur forstås i tråd med den 

meritokratiske rettferdighetsforståelsen – en rettferdighetsforståelse hvor konkurranse mellom 

elever utgjør kjernen av rettferdighet i utdanning (Hegna et al., 2012: 225). 

 

Konkurransedyktighet er et grunnleggende aspekt ved økonomisk instrumentalitet, hvor 

befolkningens kompetanse- og utdanningsnivå forstås i sammenheng med både den enkeltes 

og nasjonens konkurransedyktighet på ulike nivåer; det lokale, nasjonale, globale og 

internasjonale markedet. Humankapital, som kan forstås som økonomiske begrunnelser for 

skolefaglig læring og opplæring (Biesta, 2014: 89), er tuftet på nettopp en slik økonomisk 

instrumentell begrunnelse. Den enkeltes prestasjoner er viktig for nasjonens økonomiske 

vekst, og elevenes skolefaglige prestasjoner innebærer dermed ikke bare læring for den 

enkelte elev, men også for lokalsamfunnet og nasjonen i økonomisk forstand. Ifølge Rizvi og 

Lingard (2010: 80, 116) ligger det i dette perspektivet en tenkning om at menneskers 

kompetanser, kunnskaper og ferdigheter har en direkte påvirkning på nasjonens økonomiske 

vekst, og at dette innebærer en vektlegging av markedsverdier fremfor universelle verdier. 
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Som nevnt i kapittel 2.3.2 ligger denne tenkningen til grunn for nyliberalistisk tilnærming til 

skole oog utdanning (Apple, 2006: 32). Jeg vil argumentere med at verdien om valgfrihet i et 

slikt perspektiv kan forstås om en form for belønning av de enkeltindivider som bidrar til 

nasjonens økonomiske konkurransedyktighet i den globale utdanningssfæren. Som jeg 

redegjorde for i kapittel 2.3. har utdanningens økonomiske instrumentalitet vært et viktig 

henseende i den norske utdanningssfæren over lenger tid, og er et viktig aspekt ved både det 

sosialdemokratiske og det markedsliberale kunnskapsregimet. Også høringsrunden gjenspeiler 

dette ved at både tilhengere og motstandere av fritt skolevalg trekker på argumenter om 

utdanningens økonomiske instrumentalitet. En viktig forskjell er dog at utdanningens 

økonomiske instrumentalitet kombineres med en forfektelse av og sympati for markedsverdier 

som konkurranse, valgfrihet og utdanning som et privat gode kommer tydeligere til syne i 

høringssvar avlevert av tilhengerer av fritt skolevalg. Dermed blir også 

humankapitaltenkningen mer fremtredende i disse høringssvarene.  

 

Det sosialdemokratiske kunnskapsregimet kommer hovedsakelig til uttrykk i høringsrunden 

gjennom ulike motstandernes vektlegging av universelle verdier. Fellesskap og solidaritet 

kommer til uttrykk i valgfrihetsdiskursen ved at enkelte høringsinstanser avviser og 

denaturaliserer et valgfrihetsbegrep som de hevder sikrer valgfrihet primær for de få, snarere 

enn de mange. Fellesskapet fungerer dermed som en referanseramme for utdanningspolitiske 

innstillinger, og mange av disse høringsinstansene står i solidaritet med de elever som 

muligens ikke får høstet inntaksordningens frukter på grunn av sine skolefaglige prestasjoner. 

Videre kritiseres også inntaksordningens markedsverdier; valgfrihetsverdien slik det defineres 

av regjeringen og UDIR, samt inntaksordningens eneste konkurransevilkår, nemlig 

skolefaglige prestasjoner. Etter min mening er det ikke nødvendigvis skolefaglige 

prestasjoner i seg selv som gjøres til gjenstand for kritikk, men snarere vektleggingen av dette 

i fritt skolevalg. Dette kommer også til uttrykk i diskursdeltakelsen til motstanderne av 

inntaksordningen i segregeringsdiskursen. Det argumenteres med at inndeling av elever etter 

skolefaglige prestasjoner ikke tar hensyn til elevers ulike utgangspunkt og livsforhold. 

Konkurransevilkåret til grunn for fritt skolevalg blir på bakgrunn av blant annet dette fremstilt 

som urettferdig, i tråd med det som beskrives som det universalistiske 

rettferdighetsprinsippet; utdanningssystemet skal kompensere for de urettferdigheter som 

eksisterer i det omkringliggende samfunnet (Hegna et al., 2012: 225-227). Ved å henvise til 

og trekke på den norske fellesskoletenkningen argumenteres det for at den norske 

skoleinstitusjonens brede samfunnsmandat må ivaretas: et samfunnsmandat som skal 
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kompensere for urettferdigheter som måtte oppstå utenfor skolens fire vegger, og som skal 

sikre møter mellom elever med ulik bakgrunn. Markedsverdiene om konkurranse og 

accountability blir videre forsøkt delegitimert ved at det settes i direkte sammenheng med den 

negative utviklingen av A-, B- og C-skoler.  

 

De løsninger på utdanningsproblemer som inntaksordningen presenteres, blir med andre ord 

ikke akseptert av majoriteten av motstanderne i høringsrunden. Jeg mener at dette henger 

nøye sammen med at disse høringsinstansene ikke er enige i den sosiale instrumentalitet som 

tilhengere av inntaksordningen mener at fritt skolevalg innebærer. Derimot er det en bevaring 

av det skolesystemet som lenge har hatt fotfeste i det norske samfunnet som forfektes; et 

skolesystem som i stor grad er tuftet på sosialdemokratiske og universelle verdier. Jeg velger 

å tolke denne vektleggingen som et uttrykk for skoleinstitusjonens kulturelle instrumentalitet.  

 

Begrepene om kunnskapsregimer, rettferdighetsprinsipper, og utdanningens verdigrunnlag og 

instrumentalitet er dog teoretiske og analytiske begreper. Som nevnt i kapittel 2.2.3, finnes det 

ikke direkte gjenspeilinger av disse i praksis; de flyter ofte over i hverandre og kan 

forekomme side om side – i ett og samme høringssvar. Det som i denne høringsrunden på 

overflaten kan virke som skarpe skiller mellom høringssvar preget av det ene eller det andre 

kunnskapsregimet, er i realiteten ikke så sterke som de fremstår som. Det er altså ikke her 

snakk om en absolutt enten eller-logikk, men snarere en både og-logikk (Telhaug og 

Volckmar, 1999: 290-291). Et sentralt funn i min analyse av valgfrihetsdiskursen er blant 

annet at regjeringen og UDIR i høringsnotatet formulerer alle elever, altså fellesskapet, som 

en referanseramme for utdanningspolitiske bestemmelser. Den universelle verdien om 

fellesskap som assosieres med det sosialdemokratiske kunnskapsregimet er i høringsnotatet 

dermed et argument for innføring av markedsliberale verdier som valgfrihet, konkurranse og 

vektlegging av skolefaglige prestasjoner i alle fylker. Et annet eksempel er at LO anvender på 

sin side sammenhengen mellom 21st century skills og arbeidslivets behov - som begge er i 

tråd med markedsverdier og økonomisk instrumentalitet - som argumenter for at fritt 

skolevalg ikke skal innføres i alle landets fylker. Her anvendes markedsverdier og økonomisk 

instrumentalitet som et argument for hvorfor skoleinstitusjonen skal opprettholdes som en 

tillitsskapende fellesskapsarena og dermed viktigheten av å bevare skolens kulturelle 

instrumentalitet. Et tredje eksempel er ved at Elevorganisasjonen gjennomgående anvender 

betegnelsen fritt skolevalg reproduserer de også markedsverdiene som er bakt inn i 

betegnelsen – til tross for at de avviser inntaksordningen generelt og høringsforslaget spesielt. 
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Dermed blir ikke ideologiske elementer i måten vi prater om inntaksordninger på stilt til 

veggs eller kritisert. Disse eksemplene viser at begge kunnskapsregimene blir reprodusert og 

manifestert i begge leirer – hos både tilhengere og motstandere – til tross for at det på 

overflaten kan se ut som at det er snakk om enten det ene eller det andre kunnskapsregimet.  

 

På bakgrunn av mine analyser mener jeg at det ikke bare er lite formålstjenlig, men også 

umulig å hevde at tilhengere av fritt skolevalg helt og holdent forfekter økonomisk 

instrumentalitet og markedsverdier, og at motstandere av fritt skolevalg kun forfekter 

universelle verdier og sosial/kulturell instrumentalitet. Snarere kan det være mulig å snakke 

om ulike hybrider, altså kombinasjoner, av det ene og de andre kunnskapsregimet; ulike 

elementer av hvert regime velges, kombineres og uttrykkes i argumenter både for og imot 

innføringen av fritt skolevalg i alle fylker. Valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen 

finner sted i en sosial virkelighet som er preget av begge kunnskapsregimer, noe jeg mener i 

stor grad skyldes at den lokale, nasjonale og globale utdanningssfæren med tilhørende aktører 

mer enn noen gang stadig er i samhandling med hverandre. Dette innebærer at vi lever i en tid 

hvor det sosialdemokratiske kunnskapsregimet, som har en lang tradisjon i den lokale og 

nasjonale norske utdanningssektoren, møter og forholder seg til det markedsliberale 

kunnskapsregimet som stadig har fått mer forrang i den globale utdanningssfæren (Rizvi og 

Lingard, 2010: 72). 

 

5.2 Kunnskapsregimer i endring: samhandling mellom nasjonal og internasjonal 

utdanningssfære  

Kunnskapsregimer er ikke statiske kulturelle referanserammeverk, men er snarere dynamiske; 

menneskelig aktivitet produserer, endrer og reproduserer kunnskapsregimer. Dette innebærer 

ikke bare at menneskelig handling, eller sosial praksis, er utslagsgivende for hvilket 

kunnskapsregime som nyter hegemoni i samfunnet, men også hva som kjennetegner 

kunnskapsregimene i ulike historiske perioder. I min analyse av de to respektive diskursene 

har jeg avdekke at både de sosialdemokratiske og det markedsliberale kunnskapsregimet 

preger høringssvarene til høringsinstansene. I enkelte høringssvar eksisterer også 

kunnskapsregimene side om side i ett og samme høringssvar. Det kunnskapsregimet som 

dominerer i hvert enkelt høringssvar - enten det er det markedsliberale kunnskapsregimet slik 

vi ser det i høringsbidraget til regjeringen og UDIR eller de sosialdemokratiske 

kunnskapsregimet slik vi ser det i høringssvaret til LO – bærer også ofte på elementer av det 
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andre kunnskapsregimet. Dette er i tråd med det (Telhaug og Volckmar, 1999: 290-291) 

betegner som både og-retorikk- og løsninger.  

 

I kapittel 2.5 redegjorde jeg for det teorien om policybaner; en samhandlingsprosess mellom 

den nasjonale og den globale utdanningssfæren som påvirker utdanningspolitiske 

bestemmelser i et samfunn. Teorien om policybaner kan gi mulige forklaringer til hvordan 

denne både og-logikken også finner sted i høringsrunden i sin helhet – en både og-logikk som 

både taler for det markedsliberale kunnskapsregimet og det sosialdemokratiske 

kunnskapsregimet. I dette delkapittelet skal jeg belyse hvordan kunnskapsregimene som 

preger høringsrunden kan forstås som et resultat av 1) stiavhengighet, 2) bricolage, og 3) 

oversettelser.  

 

5.2.1 Stiavhengighet og the grammar of schooling 

Tidligere utdanningspolitiske bestemmelser utgjør rammer for fremtidige bestemmelser, noe 

som innebærer at de både begrenser og muliggjør dem. I kapittel 2.3.1 belyste jeg at det 

sosialdemokratiske kunnskapsregimet hadde forrang på det norske utdanningsfeltet i 

etterkrigstiden, og at skole og utdanning fikk en sentral rolle som samfunnsbyggende 

institusjon. Sosialdemokratene nøt stor makt i samfunnet på denne tiden, og det 

sosialdemokratiske kunnskapsregimet var hegemonisk på det utdanningspolitiske feltet. At 

det sosialdemokratiske kunnskapsregimet har forrang i valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen i høringsrunden må forstås i lys av dette kulturelle og historiske 

bakteppet som har formet den norske skoleinstitusjonen slik vi kjenner den. De 

utdanningspolitiske bestemmelsene og normene som har blitt iverksatt på bakgrunn av dette 

kunnskapsregimet, har på mange måter fremhevet tanken om en gratis offentlig utdanning, 

skolens brede samfunnsmandat, og kollektivet og det sosiale fellesskapet som en kulturell 

referanseramme for utforming av utdanningspolitiske bestemmelser. Dette har tråkket ned en 

rekke stier som i sin tur har satt rammer for hvilke utdanningspolitiske bestemmelser og 

reformer som har latt seg gjøre i den norske utdanningssektoren. Den utdanningspolitiske 

historien i Norge med de utdanningspolitiske bestemmelser dette har produsert, har resultert i 

at nåtidige og fremtidige utdanningspolitiske bestemmelser er stiavhengige (Maroy et al., 

2017: 103). Dette innebærer at feltet er preget av en viss grad av stabilitet, kontinuitet og 

forutsigbarhet. 
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Begrepet om stiavhengighet kan forstås i sammenheng med Tyack og Cubans (1995) teori om 

«the grammar of schooling». Dette begrepet refererer til at skoleinstitusjonen og vår forståelse 

av den er en del av den sosiale virkelighet; sosialt konstruert og opprettholdt gjennom våre 

handlinger og sosiale praksiser i diskurser som omhandler skole og utdanning. 

Skoleinstitusjonen, med de verdier og formål vi tilskriver den over tid, er på bakgrunn av vår 

objektivering av den svært robust og motstandsdyktig mot reformer og forandringer (Tyack 

og Cuban, 1995). Til tross for at skoleinstitusjonen er sosialt konstruert og et resultat av 

menneskelig utforming over tid og rom, har vi gjennom sosialiserings- og 

internaliseringsprosesser selvfølgeliggjort og naturliggjort skolens virke og mandat. Dersom 

nye reformers verdigrunnlag og instrumentalitet i for stor grad divergerer fra majoriteten av 

befolkningens forståelse av skolens verdier, oppgaver og mandat, vil reformen ifølge Tyack 

og Cuban (1995: 106) mest sannsynlig ikke implementeres som intendert. Samfunnets 

forståelse av skolens verdigrunnlag og instrumentalitet er altså avgjørende i et slikt 

perspektiv: «The grammar of schooling is the result of previous reforms that had, and 

continue to have, powerful political constituencies and a strong foundation in the social 

expectations about schooling held by educators and by the general public» (Tyack og Cuban, 

1995: 134).  

 

Jeg tolker the grammar of schooling som en beskrivelse av skolen som et system bestående av 

en rekke regelmessigheter, normer og regler som begrenser og muliggjør utdanningsreformers 

suksessive implementering i praksis, og kan dermed forstås i tråd med stiavhengighet. 

Tidligere reformer, utdanningspolitiske bestemmelser og kulturelle rammeverk utformer i et 

slikt perspektiv befolkningens persepsjon av og forventninger til skolen som institusjon. Hva 

skolen er og hva skolen skal gjøre vil i mange tilfeller objektiveres og naturliggjøres på 

bakgrunn av våre personlige erfaringer fra skolesystemet og skoleinstitusjonens viktighet og 

robusthet i samfunnet (Tyack og Cuban, 1995). Nedstengningen og gjenåpningen av skolen 

under korona-pandemien våren 2020 kan for eksempel forstås som en påminnelse om at 

skoleinstitusjonen i likhet med andre samfunnsinstitusjoner er sosialt konstruert og betinget – 

menneskelige handlinger og sosiale strukturer har direkte påvirkning på skoleinstitusjonen, og 

skoleinstitusjonen er i likhet med andre samfunnsinstitusjoner regulert av politiske 

bestemmelser. Forståelse av og forventning til skoleinstitusjonen innebærer i sin tur en rekke 

verdier, behov, ideologier og holdninger, som inngår i den enkeltes sosiale praksis. At et stort 

flertall av høringsinstansene kontant steller seg i opposisjon til forslaget om nasjonal 

innføring av fritt skolevalg, kan forstås i tråd med at tidligere stiavhengigheter i det 
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utdanningspolitiske feltet har bidratt til en felles forståelse av the grammar of schooling. Dette 

preger i sin tur den MR høringsinstansene bringer inn og trekker på i sin diskursdeltakelse i 

både valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen. I et slikt perspektiv er det dermed mulig 

å argumentere for at det sosialdemokratiske kunnskapsregimets historie i den norske 

utdanningssfæren ikke bare har formet og definert utdanningspolitiske vedtak og 

bestemmelser over tid, men også vår forståelse av hva skolen skal gjøre og være. Etter min 

mening kan dette være en mulig forklaring til det sosialdemokratiske kunnskapsregimets 

sterke tilstedeværelse i både valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen.  

 

At universelle verdier kan identifiseres i høringssvarene til aktører med vidt ulik respons på 

nasjonal innføring av fritt skolevalg, kan i lys av teoriene om stiavhengighet og the grammar 

of schooling tyde på at det sosialdemokratiske kunnskapsregimet har preget og fortsatt preger 

både utdanningspolitiske bestemmelser og utdanningspolitisk tenkning i Norge i dag. Den 

stiavhengigheten som preger utformingen av utdanningspolitiske endringer innebærer dog 

ikke en sementering av tradisjonelt etablerte normer, verdier, regler og føringer som historisk 

sett har formet utdanningssektoren. Ifølge Maroy et al. (2017: 103) skjermer stiavhengighet 

skoleinstitusjonen fra radikale endringer – ikke endringer i seg selv. Mål- og resultatstyring, 

accountability, NKVS, og fritt skolevalg i Oslo og andre fylker, er eksempler på 

markedsliberale reformer og utdanningspolitiske bestemmelser som har fått fotfeste i den 

norske utdanningssektoren, Ifølge Aasen et al. (2014: 730) er slike utdanningspolitiske 

reformer og bestemmelser som har blitt implementert i Norge siden 2000-tallet sterkt preget 

av det markedsliberale kunnskapsregimet og dets verdigrunnlag; individualisering, 

accountability, utdanningens private goder og ansvar, valgfrihet, brukerstyring, og økt 

vektlegging på skolefaglige prestasjoner. Med NPM har også verdien om konkurranse, særlig 

mellom skoler, satt sitt preg på den norske skoleinstitusjonen (Wiborg, 2016: 244). Disse 

verdiene er ikke bare grunnleggende markedsverdier, men også verdier som kommer til 

uttrykk i argumentene for innføring av fritt skolevalg i alle fylker. Det markedsliberale 

kunnskapsregimets preg over utdanningspolitiske reformer de siste tiårene, indikerer til at det 

ikke eksisterer et sosialdemokratisk hegemoni slik det gjorde i etterkrigstiden. Dette er i tråd 

med at hegemoni ikke er statisk og absolutt, men snarere i stadig endring og gjenstand for 

kamp mellom ulike grupper i samfunnet (Phillips og Jørgensen, 2002: 76).  

 

De markedsverdier som både blir utfordret og støttet av ulike høringsinstanser i 

valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen, har gjennom de siste tiårenes 
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utdanningspolitiske reformer allerede satt sitt preg på norsk utdanningssektor. NKVS 

vektlegger skolenes resultatansvar, og at foreldre, elever og offentligheten gjennom innsyn i 

skolenes skolefaglige prestasjoner skal kunne fatte avgjørelser som er i tråd med egne ønsker 

og behov (Karlsen, 2016). Dette støtter opp under den enkeltes valgfrihet og mulighet til å 

velge seg vekk fra en skole som ikke presterer i tråd med ens egne ønsker og behov. Ifølge 

Bunar (2010: 4) har ofte de elever med ressurssterke foreldre og mye sosial, kulturell og 

økonomisk kapital større muligheter til å fatte riktige valg basert på den type informasjon som 

NKVS tilbyr. Dermed er markedsverdien om valgfrihet, og tilhørende 

segregeringskonsekvenser, allerede en realitet i enkelte utdanningspolitiske reformer som har 

blitt implementert i norsk skole og utdanning de siste tiårene. Bunar (2010) skriver blant 

annet at valgfrihet i utdanning har fått vind i seilene i den vestlige utdanningssektoren som et 

resultat av «(...) growing awarenes among different parental groups about the importance of a 

school’s status, reputation, and relative strength of accessible social networks for childrens’s 

future careers» (s.1). Det kan dermed tenkes at slike markedsliberale reformer og 

bestemmelser i dag tråkker ned nye stier og skaper nye stiavhengigheter for fremtidige 

bestemmelser og reformer. Disse muliggjør og legitimerer at et forslag om nasjonal innføring 

av fritt skolevalg i det hele tatt lar seg gjøre, til tross for stor motstand blant 

høringsinstansene. Ettersom markedsliberale reformer allerede har blitt implementert i norsk 

skole og utdanning, er det i lys av teorien om the grammar of schooling mulig å hevde at vår 

nåtidige utdanningspolitiske tenkning også har blitt formet av slike praksiser. Den store 

motstanden mot nasjonal innføring av fritt skolevalg i høringsrunden tyder dog på at en 

skoletenkning basert på det markedsliberale kunnskapsregimet ikke har fått det fotfestet som 

høringsrundens initiativtakere muligens skulle ønske.  

 

5.2.1 Policyer lånes, oversettes og rekontekstualiseres  

Selve høringsrunden kan forstås som en forhandlingsarena hvor ulike aktører med forskjellige 

ideologier, verdensanskuelser, verdier og behov utveksler informasjon om sitt perspektiv på 

både problemer og løsninger i skoleinstitusjonen. Dette kan forstås som en type bricolage, 

forstått som at avgjørelser som omhandler skole og utdanning, herunder inntaksordninger i 

alle fylker, fattes gjennom forhandlingsprosesser preget av motstand mellom ulike parter 

(Maroy et al. 2017: 102). Slike forhandlinger kan i sin tur forstås som kamp om hegemoni 

hvor de ulike partene oppnår midlertidige konsensuser med hverandre (Jørgensen & Phillips, 

2002: 76). De ulike partene i høringsrunden er ikke bare uenige om hvorvidt alternativene er 

gode eller ei, men flere har også vidt ulike forståelser av hva inntaksordningen er og hvilke 
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konsekvenser en slik reform kan ha. Ikke minst ledsages dette av at de ulike 

høringsinstansene uttrykker forskjellige forståelser av det norske samfunnet generelt og 

skoleinstitusjonen spesielt. Det er i lys av Faircloughs (2015: 32) forståelse av ideologi som 

representasjoner av verden og ulike måter å forstå samfunnet på, at jeg mener at det er mulig å 

argumentere for at de ulike høringssvarene forhandler frem både ulike ideologier og 

kunnskapsregimer – med språket som både våpen og slagmark. 

 

I denne forhandlingsprosessen presenterer initiativtageren, altså regjeringen og UDIR, fritt 

skolevalg som en løsning på det som fremstilles som et problem i utdanningen; at elevers 

bosted begrenser deres valgmuligheter i skolesøkingen. Økt vektlegging av konkurranse, 

valgfrihet og skolefaglige prestasjoner skal bøte på dette problemet og dermed forbedre 

skoleinstitusjonen. Disse verdiene som er inkorporert i det markedsliberale kunnskapsregimet, 

har ikke oppstått i et nasjonalt vakuum, men er snarere utdanningsverdier som har sitt opphav 

i den globale utdanningssfæren. Fairclough (2015) understreker dette påvirkningsforholdet 

som eksisterer mellom ulike utdanningssfærer – og ikke minst hvordan dette kommer til 

uttrykk i måten vi anvender språket på: «(...) what happens in one place happens against a 

global horizon – it is shaped by international tendencies affecting discourse (and it also 

contributes to shaping them)» (s. 241). Markedsverdiene generelt og inntaksordningen 

spesielt, har blitt lånt fra denne internasjonale utdanningssfæren og fått både faktisk og 

retorisk innpass i den norske utdanningssfæren. Faktisk innpass ettersom det er flere fylker, 

inkludert Oslo, som praktiserer fritt skolevalg i dag, og retorisk i form av at inntaksordningen 

foreslås innført i alle landets fylker. Valgfrihet er også en fremtredende trend i global 

utdanningspolitikk som har sirkulert i den globale utdanningssfæren over tid (Ball, 2008). 

betegner valgfrihet som en fremtredende trend i global utdanningspolitikk som har sirkulert i 

den globale utdanningssfæren over tid. Med tiden har policyer som er preget av denne 

markedsverdien fått innpass også i den norske utdanningssfæren – en utdanningssfære som i 

kraft av globalisering på uunngåelig vis samhandler med den internasjonale 

utdanningssfæren. Policyene blir dermed lånt, revidert, oversatt og rekontekstualisert i den 

norske utdanningssfæren. Som Steiner-Khamsi (2014) skriver: «Arguably, in an era of 

globalization transnational policy borrowing, whether rhetorically or factually, is the norm 

and not the exception» (s.156).  

 

Hvilke policyer som dog lånes, både faktisk og retorisk, og forsøkt implementert i den 

nasjonale konteksten, er ofte svært stiavhengig. Hvilke markedsliberale verdier som får 
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innpass i den norske skole- og utdanningskonteksten er altså avhengig av allerede etablerte 

systemer, verdier og normer, som i norsk kontekst er det sosialdemokratiske 

kunnskapsregimet. Ofte innebærer dette at en reformpakke eller en policytrend fra den 

globale sfæren ikke lånes i sin fullstendige form, men at nasjonale aktører snarere tiltrekkes 

av og låner visse aspekter eller egenskaper ved den. Steiner-Khamsi anvender en 

blekksprutmetafor for å beskrive mangfoldet av mulige policy-lån i den globale og 

transnasjonale utdanningssfæren: 

 

«Local actors reach out and grab the arm of the octopus that is closest to their 

particular policy agenda, and thereby attach (local) meaning to a global policy. (...) 

Policy borrowing is never wholesale, but always selective (...)». (Steiner-Khamsi: 155-

156). 

 

Den nasjonale konteksten utgjør dermed ikke bare rammene for hvilke policyer som lånes og 

bringes inn, men også hvilket innhold og hvilken form den lånte policyen får når den blir 

introdusert og implementert i samfunnet. Fritt skolevalg kan karakteriseres som en 

transnasjonal og global utdanningspolicy- og reform, hvis opphav nå nærmest talt er usikkert 

fordi den har sirkulert i den globale utdanningssfæren og vært gjenstand for lån i flere tiår 

(Steiner-Khamsi, 2014: 159-160). Denne inntaksordningen har blitt implementert i flere 

fylker i Norge, noe som innebærer at den har måttet bli oversatt og rekontekstualisert til å 

passe nettopp den konteksten den skal virke i – kontekster med allerede etablerte ideer, 

praksiser, tradisjoner og policyer. Steiner-Khamsi (2014: 160) understreker at slike 

oversettelses- og rekontekstualiseringsprosesser resulterer i at policyer og ideer får en annen 

karakter og en annen form når den tilpasses en ny nasjonal kontekst. Valgfrihetsverdien og 

hvordan denne verdien implementeres og praktiseres i praksis er noe som i realiteten varierer 

stort mellom ulike land (Haugen, 2020: 71). Dette innebærer at transnasjonale policyer ikke er 

universelle til tross for at de ofte fremstilles som det, og at en utdanningspolitisk bestemmelse 

til enhver tid må tilpasses, oversettes og rekontekstualiseres til den spesifikke konteksten med 

tilhørende nedtråkkede policystier den er ønsket implementert i (Steiner-Khamsi, 2013: 22).  

 

Den formen for fritt skolevalg som kommer til uttrykk i høringsnotatet, er noe som kan forstås 

som et resultat av regjeringen og UDIRs oversettelse av den transnasjonale ideen om 

valgfrihet til den norske konteksten. Denne oversettelsen er ikke bare muliggjort og begrenset 

av allerede etablerte utdanningspolitiske bestemmelser, men er etter min mening også uttrykk 



    88 

for en bestemt forståelse av den sosiale virkelighet slik det kommer til uttrykk i 

høringsnotatet. I et slikt perspektiv er det mulig å hevde at en ytterligere innføring av 

markedsverdier – valgfrihet, konkurranse, økt vektlegging av skolefaglige prestasjoner, og 

individualisering – ifølge disse aktørene er mulige løsninger på problemer og mangler i det 

norske skolesystemet. Oversettelse er dermed ikke kun stiavhengig, men også avhengig av 

aktørenes forståelse av den sosiale virkelighet, og utdanningens problemer og løsninger.  

 

Det overveldende flertallet i høringsrunden som sier seg uenig med begge alternativer i 

høringsnotatet, avviser dermed ikke bare fritt skolevalg i seg selv, men også regjeringen og 

UDIRs oversettelse av valgfrihetspolicyen til den norske konteksten. Dette kommer særlig til 

uttrykk i valgfrihetsdiskursen hvor flere motstandere av fritt skolevalg opererer med en annen 

avgrensning av valgfrihetsbegrepets meningspotensiale. På bakgrunn av disse 

høringsinstansenes stort sett universelle verdiformidling, mener jeg at det i et slikt perspektiv 

er mulig å argumentere for at høringsinstansene oversetter fritt skolevalg på en annen måte 

enn det regjeringen og UDIR gjør. Diskursdeltakelsen til disse aktørene kjennetegnes av en 

annen forståelse av den sosiale virkelighet, samt en annen forståelse av utdanningens 

problemer og løsninger. Der hvor tilhengere av fritt skolevalg generelt sett vektlegger 

markedsverdier som løsningen på utdanningens problemer, vektlegger motstanderne i 

høringsrunden universelle verdier i tråd med det sosialdemokratiske kunnskapsregimet.  

 

Med dette som bakgrunn, er det mulig å hevde at både valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen er diskurser av ideologisk karakter, hvorav ulike diskursdeltakere 

reproduserer, transformerer og utfordrer ideologiske representasjoner av verden. 

Problemidentifiseringen og løsningsforslagene som fremkommer i de ulike høringsinstansene 

er knyttet til en rekke verdier, forståelse av utdanningens funksjon, hva ‘rettferdighet’ er, og 

ikke minst hvilke utfordringer som eksisterer på skole- og utdanningsarenaen – og hvordan 

disse skal løses (Fairclough, 2015: 36). 

 

5.3. Kampen i og om språket  

De ulike høringsinstansene tegner vidt ulike bilder av hvilke problemer som eksisterer i norsk 

skole og hvilke løsninger som må til. Dette formuleres ved hjelp av språket, som ved en 

nærlesning viser seg å være preget av perspektiver på både rettferdighet og skolens 

verdigrunnlag og instrumentalitet. Forståelser av den sosiale virkelighet som den norske 

skoleinstitusjonen er en del av manifesterer seg på denne måten i språket høringsinstansene 
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produserer i høringsrunden. Gjennom sine diskursdeltakelser i valgfrihetsdiskursen og 

segregeringsdiskursen forsøker både tilhengere og motstandere av inntaksordningen å vinne 

frem med sine forståelser av den sosiale virkelighet generelt, og sine forståelser av 

utdanningens verdigrunnlag, instrumentalitet og rettferdighet spesielt. Språket er i denne 

sammenheng deres fremste redskap i kampen om legitimitet og gjennomslagskraft, og faktisk 

og retorisk makt. Høringsrundens ulike bidrag kan på bakgrunn av dette forstås som 

bestående av en kamp om hegemoni (Fairclough, 2015). Ideologisk i den forstand at begge 

parter forsøker å legitimere og vinne frem med sin forståelse av utdanning, og politisk i den 

forstand at begge parter gir klare signaler om hvorvidt de støtter forslaget om 

utdanningspolitisk endring eller ei. Begge parter deltar altså i kraft av sine diskursdeltakelser i 

en kamp om definisjonsmakt over hvilke verdier skolen er og skal være tuftet på, hvilken 

funksjon skolen skal ha for den enkelte elev og det større samfunnet, og hva som er rettferdig 

i utdanning og hvordan dette skal oppnås. Hver side av kampen om hegemoni på det 

utdanningspolitiske feltet er altså i mer eller mindre grad, eksplisitt eller implisitt, bevisst eller 

ubevisst, preget av ideologiske representasjoner av verden formidlet gjennom språket som 

brukes i de forskjellige sosiale begivenhetene. I hvor stor grad motstandere av fritt skolevalg 

evner å utfordre inntaksordningen i denne høringsrunden henger nøye sammen med hvorvidt 

de evner å både føre en kamp om språket og bruke språket som en arena for ideologisk kamp. 

Som vist i denne masteroppgaven, innebærer dette blant annet i hvor stor grad motstandere 

evner å avdekke de markedsliberale strømninger som ligger til grunn for en inntaksordning 

som fritt skolevalg.  
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6 KONKLUSJON  
I denne masteroppgaven har jeg sett på hvordan ulike kunnskapsregimer kommer til uttrykk 

gjennom skriftlige sosiale begivenheter avlevert av ulike høringsinstanser i høringen om 

nasjonal innføring av fritt skolevalg. Ved bruk av Faircloughs tredimensjonale analysemodell 

bestående av sosiale begivenheter, sosial praksis og sosiale strukturer har jeg gjort en kritisk 

diskursanalyse av Fritt skolevalg – høring om forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6. Jeg har gjennom analyser av to fremtredende diskurser i 

høringsrunden – valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen – identifisert hvordan 

forståelse av rettferdighet i utdanning og utdanningens verdigrunnlag og instrumentalitet 

kommer til uttrykk gjennom språklige representasjoner av verden generelt og 

skoleinstitusjonen spesielt i høringsrunden. Det språket høringsinstansene bruker i sin omtale 

av fritt skolevalg forteller oss ikke bare noe om hver enkelt høringsinstans forståelse av 

utdanningens og skoleinstitusjonens mandat, men innebærer også ideologiske 

representasjoner av verden. På bakgrunn av Faircloughs definisjon av ideologi slik jeg har 

redegjort for i kapittel 3.1.3. innebærer dette i overordnet forstand i min sammenheng at 

høringsinstansene gjennom sin diskursdeltakelse formidler en bestemt forståelse av det 

omkringliggende samfunnet generelt og skoleinstitusjonen spesielt. Ved at språket i 

høringsrunden i ulik grad anvendes som arena for ideologisk kamp og det føres en kamp om 

språket og definisjonsmakt, forekommer det en kamp om hegemoni mellom de ulike partene. 

Denne kampen om hegemoni utfolder seg ikke bare i form av en kamp om fritt skolevalg som 

inntaksordning, men også om hvilke begreper som skal anvendes og hvilke verdier og 

instrumentalitet som skal nyte forrang. Høringssvarene innebærer dermed ideologiske 

representasjoner av blant annet elever, skoler, valgfrihet, rettferdighet og urettferdighet, og 

skolens samfunnsmandat – ideologiske representasjoner som kan knyttes til det 

sosialdemokratiske eller det markedsliberale kunnskapsregimet. Innledningsvis i denne 

masteroppgaven stilte jeg spørsmålet: På hvilken måte kommer diskursene om valgfrihet og 

segregering til uttrykk i «Fritt skolevalg – høring om forslag til endringer i forskrift til 

opplæringsloven kapittel 6», og på hvilken måte er disse preget av det sosialdemokratiske og 

det markedsliberale kunnskapsregimet? Jeg besvarte denne problemstillingen ved hjelp av to 

forskningsspørsmål: På hvilken måte reproduseres og utfordres begrepet om fritt skolevalg 

som ideologisk common sense? og Hvordan argumenterer ulike høringsinstanser for og imot 

fritt skolevalg i segregeringsdiskursen?  
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Jeg besvarte mitt første forskningsspørsmål gjennom en kritisk diskursanalyse av 

valgfrihetsdiskursen i kapittel 4.2. til og med kapittel 4.2.4. Ved å se på høringsinstansenes 

språkbruk, og da særlig ordvalg og begrepsbruk, analyserte jeg hvordan de i sine sosiale 

begivenheter reproduserte eller utfordret, naturaliserte eller denaturaliserte, fritt skolevalg som 

ideologisk common sense. Jeg finner at tilhengere av inntaksordningen reproduserer fritt 

skolevalg som ideologisk common sense ved å trekke på det markedsliberale 

kunnskapsregimet og de forståelser av rettferdighet i utdanning og utdanningens 

verdigrunnlag og instrumentalitet dette innebefatter. Der hvor alle tilhengere av 

inntaksordningen gjør en tilnærmet fullstendig reproduksjon av fritt skolevalg som ideologisk 

common sense, finner jeg at det er større variasjoner blant motstandere av inntaksordningen. 

Denne variasjonen blant motstanderne dreier seg blant annet om i hvor stor grad de 

ideologiske common sense-egenskapene ved valgfrihetsdiskursen avdekkes. Noen av disse 

høringsinstansene avdekker både selve begrepet og høringsnotatets valgfrihetsforståelse. 

Disse høringsinstansene utfordrer dermed flere aspekter av fritt skolevalg som ideologisk 

common sense. Andre høringsinstanser avdekker derimot kun høringsnotatets 

valgfrihetsforståelse- og fremstilling, uten å utfordre selve betegnelsen fritt skolevalg.  

Den manglende helhetlige avdekkingen av de ideologiske common sense-egenskapene ved 

valgfrihetsdiskrusen, resulterer i at disse høringsinstansene delvis reproduserer fritt skolevalg 

som ideologisk common sense samtidig som de delvis utfordrer det. Gjennom språklige valg 

aksepteres begrepet som naturalisert og fritt skolevalg blir dermed også delvis reprodusert 

som ideologisk common sense. På denne måten reproduseres ikke fritt skolevalg som 

ideologisk common sense bare av inntaksordningens tilhengere, men også av enkelte 

motstandere av inntaksordningen. Jeg mener det er mulig å hevde at det markedsliberale 

språklige repertoaret muligens har «kolonialisert» måten vi prater om disse tingene på, 

nettopp på grunn av språkets tilslørte verdier. Det kan videre tenkes at det er vanskelig å 

kritisere begrepet om valgfrihet ettersom det er knyttet en rekke positive konnotasjoner til 

begrepet som på logisk vis passer inn i et sosialdemokratisk velferdssamfunn. 

 

Jeg besvarte mitt andre forskningsspørsmål i kapittel 4.3. til og med kapittel 4.3.5. Ved hjelp 

av Faircloughs tredimensjonale analysemodell identifiserte jeg hvordan motstandere og 

tilhengere av fritt skolevalg argumenterer for og imot inntaksordningen i 

segregeringsdiskursen ved at jeg særlig analyserte deres diskursdeltakelse i lys av ulike 

kunnskapsregimer. Jeg finner at motstanderes argumenter mot fritt skolevalg både 

sammenfaller med det sosialdemokratiske kunnskapsregimet og Bunar (2010) sin definisjon 
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av den markedsskeptiske posisjonen. Jeg finner hovedsakelig at dette skyldes at disse 

høringsinstansene trekker sammenhenger mellom elevers skolefaglige prestasjoner deres 

øvrige livsforhold. Flere av disse høringsinstansene avdekker segregeringsmekanismer som 

ligger bak betegnelsen fritt skolevalg og inntaksordningen fritt skolevalg. Det fritt skolevalg 

som presenteres i høringsnotatet blir på denne måten brutt ned og dens bestanddeler blir 

kritisert – for eksempel konkurranse mellom skoler og mellom elever, og 

stykkprisfinansiering. De NPM- og accountability-mekanismer som preger fritt skolevalg blir 

på denne måten avdekket og delegitimert som gode løsninger på problemer i utdanning. Det 

er et fåtall av tilhengerne av fritt skolevalg som deltar i segregeringsdiskursen, noe jeg mener 

at kan skyldes deres forståelse av den sosiale virkelighet generelt og hva som fører til 

segregering og sosial utjevning spesielt. Et sentralt funn i min analyse er dog at det kun er 

tilhengere av fritt skolevalg som i denne høringsrunden kan sies å sammenfalle med Bunar 

(2010) sin definisjon av den markedsorienterte posisjonen ettersom det er disse 

høringsinstansene som taler for fritt skolevalg i segregeringsdiskursen.  

 

På bakgrunn av mine funn i analysene av valgfrihetsdiskursen og påfølgende diskusjon 

konkluderer jeg i tråd med min overordnede problemstilling med at det sosialdemokratiske og 

det markedsliberale kunnskapsregimet kommer til uttrykk i måten høringsinstansene 

formulerer og identifiserer problemer og løsninger i utdanning på. Det er gjennom argumenter 

som berører utdanningens instrumentalitet, verdigrunnlag og rettferdighetsprinsipp at disse 

problemene og problemløsningsstrategiene-/tiltakene presenteres, forfektes eller avvises. 

Dette henger nøye sammen med at ulike kunnskapsregimer utgjør ulike referanserammeverk 

som rammer inn og forklarer utdanning på forskjellige måter. Et hovedfunn i min 

sammenheng er dog at det ikke er mulig å operere med tydelig avgrensede kunnskapsregimer 

i praksis: disse går inn og over i hverandre og utgjør ulike former for hybridiseringer, noe som 

er i tråd med Aasens (2007) definisjon av kunnskapsregimenes analytiske karakter. Min 

analyse av valgfrihetsdiskursen og segregeringsdiskursen viser videre at begge diskursene 

bærer preg av en både og-retorikk både hos motstandere og tilhengere av fritt skolevalg, og at 

denne retorikken kan forstås som rammet inn av ulike kunnskapsregimer. Jeg finner dermed 

at den både og-retorikk- og logikk som ifølge Telhaug og Volckmar (1999) har preget den 

norske utdanningssfæren i flere tiår også preger denne høringsrunden. Videre kan det forstås 

som et resultat og et produkt av de uunngåelige møtene mellom den nasjonale og den 

internasjonale utdanningssfæren: retorikken vår generelt og utdanningspolicyene våre spesielt 

preges av de policybaner og tilhørende prosesser som møtet mellom disse sfærene resulterer i 
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over tid. Et mulig resultat av disse møtene kan identifiseres i høringsrunden ved at retorikk 

som rent analytisk kan plasseres i det ene eller det andre kunnskapsregimet, i mer eller mindre 

grad brukes om og på tvers av hverandre i flerre av høringssvarene. 

 

Språket vårt er sjeldent verdinøytralt og mange av de tingene vi omtaler når vi snakker om 

omverdenen tilhører en menneskeskapt, konstruert sosial virkelighet som over tid og rom ofte 

kan oppfattes som del av den naturlige og objektive virkelighet. Utdanning og skole er 

eksempler på dette. Måten vi omtaler skolen, elevene og utdanning på er dermed sjeldent 

statisk, noe jeg mener at begrepet om kunnskapsregimer understreker og som kritisk 

diskursanalyse som metode kan bidra til å belyse. Verken språket vårt eller fritt skolevalg er 

nøytralt eller statisk i denne sammenheng, men er i mange tilfeller både verdiladet og svært 

dynamisk. Språket vårt gjenspeiler enten bevisst eller ubevisst vår forståelse av 

skoleinstitusjonen. Med dette som utgangspunkt mener jeg mener at det til videre forskning 

vil være interessant å nærmere undersøke hvordan brukere av fritt skolevalg – altså de som 

høringsrunden i bunn og grunn dreier seg om – opplever og forstår inntaksordningen, med 

særlig fokus på nettopp valgfrihet og segregering. Dette mener jeg hovedsakelig vil være 

interessant med tanke på at de representerer en yngre generasjon som er født etter at 

etterdønningene av OECD-rapporten fra 1989 har fått reelt fotfeste i den norske 

utdanningssfæren, og at de dermed muligens har utviklet en annen forståelse av den norske 

skolens grammar of schooling enn det mange av høringsinstansene i denne høringsrunden kan 

sies å ha.  
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