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(1)	Læring og likeverd: Bør skolen sikre likhet? Artikkelen bygger på et innlegg på Fagkritisk dag ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 24. september 1998. Jeg er takknemlig for kommentarer og spørsmål fra dekan Lise Vislie, arrangørene og øvrige deltakere på den tilstelningen. Takk også til Gjert Langfeldt, Ragnhild Midtbø, Finn Daniel Raaen og Kamil Øzerk for verdifulle kommentarer. 
Ingress
25 år etter at Hernes presenterte idealet om resultatlikhet for den norske skole blir dette idealet gransket kritisk, innenfor en drøfting av ulike grunner for likhet. Hovedkonklusjonen er at resultatlikhet ikke er en påkrevet målsetting i skolen - men at reell resultatlikhet heller ikke har vært fremsatt som mål, selv om ordet altså har vært brukt mye. To andre normer er viktige: sjanselikhet og at alle skal opp på en minimumsterskel av grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Viktige oppgaver for pedagogisk forskning er hvordan vi måler slik sjanselikhet, og hva minimumskompetansen skal bestå av, i et samfunn med livssyns- og kulturforskjeller. Slik avklaring er viktig for å respektere mangfoldet av livssyn og kulturer, for å fjerne dilemmaene rundt prioritering av den pedagogiske innsatsen i skolen, og for å avklare hvilke fullmakter læreren bør ha for å tilpasse undervisningen til elevens lokale omgivelser og personlige forutsetninger.
(2) Innledning
For 25 år siden, i 1974, presenterte Gudmund Hernes et forsvar for resultatlikhet i den norske skolen (Hernes 1974, 1976). Alle elever skal nå de samme standarder, med ekstra offentlig innsats for de med størst behov. Læreplanen for den 10-årige folkeskolen kom i 1997. Er idealet om resultatlikhet blitt mer akseptert i løpet av det kvarte århundre som er gått? Og ikke minst: fortjener det oppslutning?
Resultatlikhet har vært omstridt opp igjennom historien. En greske legende om landeveisrøveren Prokrustes har gitt opphav til uttrykket "Prokrustes seng", om ordninger som tvinger personer til et unaturlig eller urimelig likhetsideal. Prokrustes' jernseng passet ham utmerket, og ble derfor hans mal for riktig kroppslengde. Alle reisende ble stoppet og bundet til sengen. Var du for kort, ble du strukket for å oppnå riktig lengde. Var du for lang ble bena kappet av. De færreste overlevde behandlingen, men resultatlikhet ble sikret.
Den amerikanske forfatteren Kurt Vonnegut har oppdatert Prokrustes-myten, i novellen "Harrison Bergeron" (Vonnegut 1968). Han beskriver myndighetenes likhetspolitikk i året 2081. For å oppnå likhet er alle de intelligente utstyrt med en 'mental handikap'- radio. Radiostøy forhindrer enhver komplisert tanke. Gode ballettdansere må danse med blylodd, og de vakre må gå med maske, alt i resultatlikhetens navn. 
Til tross for slike advarsler gjorde altså Hernes seg til talsmann for resultatlikhet. Og Læreplanen for den 10-årige grunnskolen (1997) sies å bygge på resultatlikhet som ideal, på tvers av mange skiller. Innledningen slår fast at "Større likhet i resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes mot den enkelte elev." Skolen skal utjevne sosial ulikhet, den skal fremme likestilling mellom elever av begge kjønn, mellom ulike etniske og kulturelle grupper. Læreplanen skal være tilpasset ulike grad av funksjonsdyktighet og evner hos elevene. Likhet skal altså sikres mellom by og land, mellom sosiale klasser, kjønn, generasjoner, mellom etniske og språklige grupper og minoriteter, og på tvers av funksjonsdyktighet og yteevne  Se Øzerk (1993) for en utmerket oversikt.. Men vi må rydde opp i henvisningene til 'likhet' for å møte fem utfordringer:
a)	Samfunnet må sikre likeverd blant ulike, blant mennesker med forskjellige talenter og interesser, og i forskjellige lokalmiljøer. Samtidig er lokal og personlig tilpasning av undervisningen vanskelig dersom innholdet i prøver og kriteriene for karakterfastsettelse er like på landsbasis. Så spørsmålet melder seg: hva slags nasjonal likhet er viktig å sikre, og på hvilke områder tilsier alles likeverd tvert imot at lokale og personlige variasjoner må respekteres?
b) Det norske samfunn er preget av en relativt homogen flertallskultur på en del områder, mens deler av befolkningen ikke deler flertallets religiøse eller kulturelle verdier. Vi må derfor avklare hvordan vi kan sikre alles likeverd når noen er likere enn andre. 
c) Andre normer enn resultatlikhet skal også sikres, og kommer i konflikt med likhetsidealet. Læreplanen krever blant annet at
Alle elevane, også dei med særlege vanskar eller særlege evner på ulike område, må få møte utfordringar som svarer til føresetnadene deira.
I et samfunn som i større grad møter internasjonal konkurranse tvinges skolens pedagoger og ledere inn i et dilemma: å sette inn ressurser for elever med særlige vansker eller behov, eller å stimulere elever med middels ressurser eller særlige evner. Betyr enhetsskolen at læreren skal sørge for at alle elever får Godt? Med mindre likhetsidealet avklares og avgrenses risikerer vi at all innsats rettes mot de dårligst stilte uten at læreren vet når elevene har fått alt de har krav på, og uten at læreren blir istand til å foreta en begrunnet avveining mot andre verdier. Det kan være katastrofalt i prioriteringen elever imellom, for lærernes motivasjon, og for kunnskapsberedskapen og ressurstilgangen for samfunnet på lenger sikt. For en presisering av disse utfordringene, se bl.a. Kivinen og Rinne 1998 og Tjeldvoll 1998a.
d) Ifølge læreplanen skal læreren i større grad fungere som veileder for den aktive elev, og i mindre grad dosere kunnskap. Dette stiller store pedagogiske utfordringer, og åpner for ytterligere dilemmaer når elevene ikke makter å tilegne seg seg kunnskapene i riktig utstrekning: hvor langt går lærerens ansvar?
e) Læreplanen understreker at foreldre og skole har et gjensidig ansvar for samarbeide, og pålegger skolen bestemte plikter. Skolens oppgaver og informasjonsplikt kan medføre at lærere i større grad enn før må dokumentere innsatsen, tilbudet og vurderingene rettet mot hver elev. Dette krever klarere standarder og minstekrav.
Den mytiske Prokrustes døde - helten Teseus drepte ham på samme måte som Prokrustes hadde drept sine ofre. Heller ikke idealet om resultatlikhet i den norske skole bør overleve. Hovedkonklusjonen i denne artikkelen vil være at resultatlikhet ikke er en forsvarlig målsetting i skolen - og at reell resultatlikhet heller ikke har vært fremsatt som mål. Som Prokrustesmyten er også idealet om reell resultatlikhet en myte, i den forstand at Hernes ikke fremmet det på alvor.
Når politikere og forskere har snakket om resultatlikhet som ideal for skolen, er det sjelden resultatlikhet de har ment, men isteden to andre normer. For det første: Dels understreker de betydningen av sjanselikhet: at alle skal ha samme sjanse til høyere utdannelse, særlig uansett sosial eller geografisk bakgrunn (Hernes og Knudsen 1976, 80). Sjanselikhet i skolen er viktig for likeverdet, men det har lite med resultatlikhet å gjøre. En viktig oppgave for pedagogisk forskning blir hvordan vi måler slik sjanselikhet i et samfunn med livssyns- og kulturforskjeller. 
For det andre argumenterte de for at alle skal opp på en minimumsterskel av grunnleggende standarder (Hernes og Knudsen 1976). Dette er også et rimelig standpunkt, men dette kravet har ikke noe med likhet å gjøre. Ikke desto mindre blir en viktig oppgave for forskere og politikere å avklare hvilke slike minimumsstandarder vi må sikre i den offentlige skolen. Dette er viktig både for å respektere mangfoldet av livssyn og kulturer, og for å fjerne dilemmaene rundt prioritering av innsatsen.
For å trekke disse konklusjonene starter vi i del 1 med en avklaring om forskjellige likhetsbegreper. Del 2 drøfter det spørsmålet mange barn spør hver eneste morgen: Hvorfor skole? Del 3 ser nærmere på "Hvorfor likhet?". Kravene om likhet kan knyttes til en grunnleggende norm om likeverd blant innbyggerne, forstått dithen at slike viktige samfunnsordninger må kunne forsvares overfor alle berørte parter. Men selv om vi tar denne normen for gitt gjenstår det å avklare når slikt likeverd krever likhet, for det er uklart hva slags likhet som kreves blant likeverdige. Del 4 tar for seg problemer med å måle sjanselikhet i et samfunn preget av livssyns- og kulturforskjeller. Del 5 drøfter hvordan vi kan avklare minimumsstandardene. Disse avklaringene er nødvendige for å unngå at den norske skolen blir en Prokrustes' seng.
(2)	1  Litt om likhetsbegreper
(3)	Formallikhet
Formallikhet forstås ofte som en juridisk rett til samme gode, uavhengig av spesifiserte faktoror så som kjønn eller sosial klasse. Mer enn 400 år f. Kr. hevdet Perikles at Atens demokrati sikret slik likebehandling for menn på viktige områder. Alle hadde formelt rett til å stille til valg, også de fattige. Formallikhet var sikret, i alle fall for menn. Thukydid: Peleponeserkrigen, Perikles begravelsestale. Slik formell adgang til utdanning er nødvendig for likeverd blant innbyggere. Men formallikhet er ikke nok: praktiske hindringer eller manglende forutsetninger eller ambisjoner kan hindre at noen tilegner seg selv elementære kunnskaper.
(3)	Ressurslikhet
Ressurslikhet blir ofte lagt som et ytterligere krav. Dette begrepet blir brukt på to ulike måter, blant annet av Hernes (1974) Hernes advarer om at han i denne artikkelen bruker "en mindre reservert uttrykksform enn i vanlige akademiske fremstillinger" (1974, 232). At han bruker 'ressurslikhet' på ulike måter er derfor ikke ment som en kritikk.. Enten skal en instans sette inn like store ressurser for hver person: "like store offentlige økonomiske midler brukes på alle elever på samme nivå" (1974, 240). Eller så skal hver elev nyte godt av like mye ressurser totalt, fra alle kilder. Da skal det offentlige supplere eller kompensere private ressursene for å sikre at hver elev har like mange ressurser: "Der foreldrene ikke kunne påkoste utdanning, skulle staten tre til" (Hernes 1974, 240; 1976, 147 ). Sålenge de relevante ressursene er ulikt fordelt familier imellom er det bare på den siste måten at utdanningsmuligheter fristilles fullstendig fra familiens økonomi.
Ressurslikhet forstått som like mye fra det offentlige til hver er ikke nok for å sikre reell sjanselikhet for alle med samme evner. Familiebakgrunnen påvirker elevenes totale mengde ressurser, for eksempel når det gjelder interesse for læring. De ressurssterke kan ofte utnytte ressursene fra skolen bedre: de kommer lenger med samme mengde oppmerksomhet. Noen vil oppfatte det som et problem at noen slike bakgrunnsvariabler er ulikt fordelt, kanskje til og med urettferdig ulikt fordelt, eller at noen ikke har tilstrekkelig reell frihet. Foreldres inntekt, formue og egen utdanning er for eksempel skjevt fordelt, mens disse godene egentlig burde vært jevnere fordelt. Derfor kan man som Hernes hevde at skolen produserer ulikhet heller enn å fremme den (1974, 233).
Alternativet er altså at det offentlige korrigerer for ulikhet i ressurser hjemmefra. Dette kan være vanskeligere å gjøre for ikke-økonomiske ressurser, så som lærelyst eller arvemessige komponenter av skoleflinkhet. Det kan være dette som er tanken bak læreplanens krav, at "Det skal være grunnleggjande like god kvalitet i den opplæringa som blir gitt over heile landet. Kvaliteten skal ikkje vere avhengig av kvar ein kjem fra eller kvar ein bur."
En sentral oppgaver blir da avklare hvilket nivå som bør sikres. I norsk debatt har svaret på dette ofte vært resultatlikhet. Men da er det altså egentlig ikke ressurslikhet som er det endelige målet.
(3)	Resultatlikhet
Resultatlikhet blir definert slik: "det resultatet den enkelte oppnår i skolen skal være uavhengig av sosial bakgrunn" (Hernes og Knudsen 1976, 79). Resultatlikhet blir imidlertid brukt om tre forskjellige ting: sjanselikhet, terskelkrav, og reell resultatlikhet.
(3)	Sjanselikhet
Dels brukes betegnelsen om å sikre sjanselikhet mellom sosiale lag - det vil si lik behandling for like talenter, eller lik adgang til posisjoner for like talenter ("svak" resultatlikhet). Sjanselikhet innebærer for eksempel at elever med samme evner og interesser skal ha samme sjanse til å komme inn på profesjonsstudier og til å oppnå andre viktige goder om de så ønsker. En viktig utfordring er da å fjerne virkningene av sosiale lag, kjønn, geografi eller ulik familiebakgrunn på sjanselikhet. 
Sjanselikhet er viktig, og kan gi grunner for tiltak så som morsmålsundervisning Se Øzerk (1997) for en oppklarende gjennomgang av argumenter for morsmålsundervisning.. Mye tyder på at vi dessverre ikke oppnår sjanselikhet i dag. Som en indikator på sjanselikhet brukes statistikk om faktisk studieprosent, yrkesvalg og lignende. Jeg skal komme tilbake til problemer med dette. Undersøkelser viser at minoritetselever med fremmedspråklig bakgrunn scorer 10 prosentpoeng lavere på prestasjonstester enn andre barn i ni års alder Skolefokus 1998, omtalt på NTB 8. sept. 1998.. Dette tyder på at sjanselikhet ikke vil oppnås når de blir eldre.
(3)	Terskelkrav om grunnleggende standarder
I tillegg skriver Hernes og Knudsen om "sterk" resultatlikhet (249), som består i at alle elever når "de samme grunnleggende standarder". Men tilfredsstillelse av samme standarder sikrer ikke likhet i resultat i en meningsfylt forstand. Det Hernes og Knudsen beskriver er et terskelkrav, ikke et likhetskrav. Det innebærer ikke at alle skal nå de samme resultatene, for eksempel i form av like karakterer, men at alle skal minst nå en terskel som må defineres nøye. Dette kravet innebærer reell resultatlikhet bare dersom terskelen legges så høyt at alle må suppleres med offentlige midler, og dersom de ressurser er så knappe at ikke noe er til overs når dette høye grunnivået er sikret hos alle. Dette er ikke opplagt i dagens Norge - selv om det er gode grunner til å legge terskelen relativt høyt når det gjelder utdannelse i det norske samfunn.
(3)	Reell resultatlikhet?
Den tredje betydningen består i å sikre reelt like utfall og prestasjoner hos alle, i betydningen "noenlunde like prestasjoner" eller "at barn fra forskjellige miljø skal få omtrent samme ferdigheter og noenlunde like livssjanser"  (Hernes 1974, 247)
Ikke bare er gjennomsnittet i ferdigheter hevet, men forskjellene er sterkt redusert. Det er dette en bør stille opp som målsetting for skoleverket. (Hernes 1974, 247).
Dette krever at alle avvik i resultater fra en standard må fjernes. Det vil si at i en enhetsskole som oppnår målsettingen, har alle elever avgangsklassen samme karakterer. Det er denne reelle resultatlikheten som Prokrustes gjennomførte, og som Vonnegut beskrev. 
Det er mitt inntrykk at det ikke er denne siste, bokstavelige betydningen av begrepet resultatlikhet som har vært fremme i den norske debatten - selv om læreplanen altså gir uttrykk for dette målet: "Større likhet i resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes mot den enkelte elev."  
Det er uklart om reell resultatlikhet lar seg begrunne generelt, delvis fordi eksemplene som brukes ved nærmere gjennomsyn ikke viser seg å illustrere reell resultatlikhet. Det viser seg at det ofte er sjanselikhet eller terskeltilfredsstillelse hos alle som er ment. For eksempel har det vært hevdet at resultatlikhet i skolen er et internasjonalt konkurransefortrinn (Telhaug 1992, i Øzerk 1993). I den grad fortrinnet består i at befolkningen har høy kompetanse synes dette å støtte sjanselikhet heller enn reell resultatlikhet. Prokrustes og Vonnegut er dermed ikke relevante som innvendinger mot disse konklusjonene. Disse normene krever ikke at ressurser til de mer ressurssterke må fjernes, selv om deres interesser må prioriteres ned dersom ressursene er for små. 
Vi må imidlertid avklare hvilke argumenter som kan gis for å sikte mot de forskjellige formene for likhet i skolesektoren. For å få bedre grep på dette spørsmålet kan vi begynne med å avklare hvorfor utdanning er et gode i det hele tatt.
(2)	2  Hvorfor gå på skolen?
Utdanning har minst fire formål.
(3)	a  Medborgernormer
Vi har behov for et felles normgrunnlag og krav til adferd. Disse medborgernormene omfatter normer læreplanen nevner, om likeverd, respekt og ansvar for andre, respekt for demokratisk konfliktløsing, og sannhet. Vi må kunne forvente dette fellesgodset hos hverandre for å kunne begrunne og vedlikeholde et rettferdig, tolerant samfunn. Holdningsdannelse, blant annet i skolen, må ta sikte på å oppnå allmen oppslutning om disse medborgernormene.
(3)	 b Utdanning til selvinnsikt
Skolen må fremme den enkeltes mulighet til å leve et liv hun selv opplever som meningsfylt, i samsvar med sitt eget livssyn. Hun må bli i stand til å utnytte egne evner, anlegg og muligheter i fellesskap med andre. Hver av oss må derfor ha kunnskap om våre indre muligheter, våre evner, talenter, og våre styrker og svakheter i forhold til de rammevilkår samfunnet vil tilby oss senere i livet. Geografiske og personlige variasjoner tilsier en del lokal tilpasning av dette undervisningsinnholdet, i den grad befolkningen vil være lite geografisk mobil. Men dette må avveies mot situasjonen for elever som flytter, siden de kan få ekstra vansker på grunn av de geografiske variasjonene (se NOU 1988:22, 25).
(3)	c Utdanning som redskap
Utdanning kan gi oss beslutningsgrunnlag for valg av yrker, utdannelse og interesser, og for deltakelse i demokratiske beslutninger. Vi må kjenne til de muligheter og skranker som samfunnet tilbyr. En viktig utfordring er å ruste dagens elever til morgendagens samfunn, der det vil bli behov for flere med høy utdannelse, og der evnen til omstilling og interesse for etterutdanning vil bli viktig. "Vitenskapelige arbeidsmåter", om kildegranskning og kritisk vurdering av forklaringer, er viktig redskap elever bør lære (Bjørnsrud 1997, 225).
I tillegg trenger alle innsikt i viktige kulturelle referanserammer. Vi må avklare både hvilke felles referanserammer som er viktige for oss alle, og hvilke referanserammer morgendagens samfunnsmedlemmer bør ha felles når lover og beslutninger skal fattes på demokratisk vis. Den nye læreplanen har rett i at 
Einskapsskulen omfattar òg eit felles innhald - dei kunnskapane, tradisjonane og verdiane som allmenndanninga byggjer på. Det at alle barn og unge får del i eit felles kunnskaps-, kultur- og  verdigrunnlag, er med på å gi eit likeverdig grunnlag for at dei kan vere med som aktive og  ansvarlege medlemmer av samfunnet.

Behovet for solid kunnskap om norsk kultur som et slikt redskap er en pedagogisk utfordring i et samfunn med flere livssyn. Alle må for sin egen del være godt informert om kristne høytider og deler av norsk historie, slik de preger dagens kultur og institusjoner. Men det er vanskelig å formidle kristendom uten å forkynne -- kritikken mot det nye livssynsfaget har blant annet pekt på dette (Føllesdal 1996a; Bjørnsrud 1997, 228-230). Behovet for å forstå den norske kulturen kan i alle fall ikke bety at skolen skal oppdra elever til alle idealene i den kristne Bergprekenen, eller til alle ti bud i den jødiske og kristne tradisjon. Slik opplæring vil bryte med andres livssyn og deres interesse av å ikke utsettes for utilbørlig indoktrinering.
Utdanning er altså et redskap både for egen livsutfoldelse, og for samfunnets velferd. Utdannede medborgere kan bidra til et bedre demokrati, høyere velstand og bedre ressursutnyttelse. Slik sett er den enkeltes utdanning et gode andre også kan har fordel av. Men det er en viktig oppgave å avklare hvor grensen går mellom hvilke felles mål vi har, og på hvilke områder det er uenighet som statsmakten og skoleverket bør respektere. En viktig debatt består i å avklare fordelingen av ansvar for å identifisere og fremme "nyttig viten" mellom sentrale og lokale folkevalgte politikere, foreldre, lærere, og elever. 
(3)	d Utdanning som adgangskort
Utdannelse og karakterer fungerer også som adgangskort til høyere utdannelse og stillinger. Noen elementer av utdanning og karakterer er dermed posisjons- eller statusgoder som ikke kan fordeles likt. For dette formålet er utdanning og gode karakterer et knapt gode, for den relative andelen av utdanning, og den relative karakteren, blir viktig. For eksempel blir opptakskravene til studier høyere etterhvert som flere får tilleggspoeng: vi kan ikke alle være blant de 10 % mest skoleflinke i befolkningen.
(2)	3  Hvorfor likhet? 
Ut fra denne skissen kan vi få litt bedre grep på spørsmålet om når likeverd krever ulike former for likhet i skolen. 
Kravene om likhet er knyttet til grunnleggende norm om likeverd  blant innbyggerne. Jeg skal her ta denne normen for gitt, forstått dithen at viktige samfunnsordninger må kunne forsvares overfor alle berørte parter. Vi må ta fatt i en antagelse som ikke er så opplagt, nemlig at likeverd krever likhet.  For ulikhet er ikke alltid urimelig eller uforenelig med likt menneskeverd. Vi kan belyse dette ved å se på når berørte parter har vektige innvendinger mot ulikhet. Fem Argumenter for likhetargumenter kan tenkes for likhet, eller mot ulikheter av forskjellige slag Klassifiseringen bygger blant annet på T. M. Scanlon 1996, og samtaler med T. M. Scanlon og John Rawls. Tilknytningen til spørsmål om utdanning er for min regning. Se Føllesdal 1998 for beslektede argumenter om likhet og levekår.  i skolen.
(3)	a Fjern stigmatiserende ulikhet i status
Noen former for uStigmatiserendeulikhetistatuslikhet fremtrer som en offentlig stigmatisering, uforenelig med alles grunnleggende likeverd. Før var adgang til høyere utdanning forbeholdt menn, eller i praksis forbeholdt de som har hatt geografisk og økonomisk anledning til å ta videregående skole. Det å utelukkes ut fra slike kriterier kan være et offentlig uttrykk for at noen grupper av borgere er mindreverdige, eller ute av stand til å fungere på likefot med andre. 
Hvilke ulikheter rammes av dette stigmatiseringsargumentet? Det gjelder mot de ulikheter som ikke kan forsvares i samsvar med alle innbyggernes grunnleggende likeverd. Men det er ikke opplagt hvilke ulikheter som må forkastes av den grunn. Få hevder for eksempel at de enkelte Oslo-boere stigmatiseres selv om de har mindre stemmevekt på Stortinget (1 stortingsrepresentant/23939 stemmeberettiget) enn de som bor i Finnmark (1/14325). Grunnen til at det ikke oppleves som stigmatiserende er dels at denne ulikheten ikke er kjent, dels at den rammer mange, og dels at vi antar at denne forskjellsbehandlingen kan forsvares i pakt med alles likeverd. 
Hva med adgang til høyere utdannelse bestemt ut fra karakterer? Her er det også uklart om dette er stigmatiserende. Dels er utdanningsgodet kanskje mindre viktig enn stemmerett. For det andre kan det kanskje finnes gode samfunnsmessige grunner, til fordel for alle, for å fordele høyere utdannelse i samsvar med en slik indikator på skoleflinkhet For noen av problemene, så som begrensede treffsikkerheten med hensyn til karakterer som indikator på forventet dyktighet, se blant annet Hernes 1974 og andre.. Stigmatiseringsargumentet kan altså ikke stå på egen hånd, men gjelder der ulikheter ikke kan forsvares. Det kan gjelde utdanning om medborgernormer, til selvinnsikt, som redskap og som adgangskort. Men vi må lete etter andre argumenter for å forkaste ulikheter innen skoleverket, før vi kan fastslå om bestemte ulikheter som oppstår eller forsterkes i skolen er stigmatiserende. 
 (3)	b Fjern nød
FjernendEt grunnleggende rettferdighetskrav er at samfunnsinstitusjonene sikrer alle et minimumsnivå av grunnbehov. Utdannelse er viktig for at den enkelte skal kunne sikre grunnbehov og hindre nød. I et komplisert samfunn må vi ha kunnskap og ferdigheter for å få tak i redskapsgoder så som penger, for å dekke slike grunnbehov og hindre nød. Vi trenger utdanning for å få arbeid, og dermed tak i penger -- og for å forstå hvordan samfunnet legger til rette for at vi kan dekke grunnbehovene enten på egen hånd eller ved å søke hjelp. 
Når vi ser nøyere på dette argumentet er det ikke et forsvar for likhet, men et argument for at alle bringes opp på en terskel der grunnbehov er tilfredsstilt. Bare når redskapsgodene blir drastisk skjevfordelt står grunnbehov på spill. Dermed er det ikke ulikhet, men udekkede behov, som er problemet. Eventuelle ulikheter i ressurser er simpethen tegn på at omfordeling kan være løsningen. I skolepolitisk sammenheng kan dette illustreres med situasjonen der rike kommuner slipper å prioritere til benet mellom anstendig eldreomsorg og forsvarlige skoler, mens fattigere kommuner må ta slike tragiske valg. 
For den er det ikke heller ikke opplagt at ulikhet i utdannelse truer grunnbehov. Men problemer kan oppstå når goder fordeles oss imellom i forhold til hvor stor relativ andel vi har av inntekt og formue, og der dette påvirkes drastisk av utdanningHatland, Aksel1993Ny profil p trygdepolitikken?4247. Vi kan også merke oss at dette argumentet først og fremst gjelder de godene som sikrer oss mot nød, mot det onde eller vonde. Utdanning til selvinnsikt og som redskap kan det være viktig å sikre likt av slike grunner. Fordelingen av andre goder, de som trengs for å sikre det gode liv, blir ikke berørt av dette argumentet.
(3)	c Hindre dominans
HindredominansEn tredje begrunnelse for likhet bygger på betydningen for den enkelte av å ha kontroll over viktige aspekter ved ens liv. Faren er at de mektige dominerer våre mulighetsrom, våre valg og kanskje vår selvforståelse. Dette argumentet gjelder altså mot ulikheter som kan forårsake dominans. Mangel på utdannelse, og drastiske ulikheter i utdanningskvalitet, kan gi utslag i dominans. 
Vi kan forhindre at andre dominerer på en av to måter. Vi kan beholde ulikhetene men forhindre at de får uakseptable konsekvenser. For eksempel kan vi sørge for at utdanning ikke tjener som redskap for å oppnå innflytelse (Walzer 1983, 17-19). Den relativt lave andelen universitetsutdannede i norske regjeringer kan være et eksempel på dette Rapportert i Dagbladet 18. sept. 1998.Walzer, Michael1983Spheres of justice A defense of p2993. Alternativt må samfunnsinstitusjonene fjerne ulikhetene, gjennom å sikre utdanning til alle. 
Dette argumentet  for likhet er altså egentlig rettet mot visse former for ulikhet, nemlig de ulike fordelinger som skaper dominans. Av de fire grunnene til utdanning er utdanning til selvinnsikt, som redskap, og som adgangskort eksempler på at ulikhet kan føre til dominans. På disse områdene kan det altså hende at det er bedre at noen får litt mindre utdanning for å redusere de uheldige virkningene av ulikhet.
(3)	d Sikre rettferdige prosedyrer
Sikreprosedyre-rettferdighetMange goder og byrder blir fordelt innenfor prosedyrer - f.eks. i et marked og ved domstolene. For at slike fordelingsordninger skal fungere tilfredsstillende og rettferdig må aktørene ofte være likt stilt på visse måter. Alle som er interessert i å kjøpe i markedet må ha noe å kjøpe for, og i rettsapparatet må begge parter ha advokater som er kompetente - og kanskje helst like dyktige. Når det gjelder utdanning kommer dette argumentet til anvendelse på minst to områder: for å sikre samfunnets felles interesser, og for å sikre enkeltindividet rettferdig behandling. 
La oss si at fordelingen av høyere utdanning skal skje utelukkende basert på elevenes evner og egne ønsker, uttrykt gjennom karakterer og opptakssøknader. Da må grunnutdannelse tilbys til alle uavhengig av bosted, kjønn og sosial bakgrunn. Likhetsfremmende tiltak kan være nødvendig for å sikre at prosedyren virker etter hensikten. Fattigdom og geografiske avstander kan forhindre dyktige mennesker fra å gjøre bruk av like formelle rettigheter. 
Dette var tanken bak det offentlige skoleverket i Kina cf. Walzer (1983), 140, som refererer Ping-Ti Ho The ladder of success in imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911,kap.4. Fra 1400-tallet og noen hundre år fremover ble statstjenestemenn i Kina utvalgt på grunnlag av eksamensresultater. Et velutbygget offentlig skolesystem sikret at offentlige stillinger ble besatt av de mest talentfulle menn, uavhengig av sosial bakgrunn og geografi. Denne sjanselikheten -- for menn -- førte til en høy grad av sosial mobilitet både opp og ned. En mektig familie kunne ikke beholde sin status dersom de hadde to generasjoner med udugelige sønner, for både høyere utdannelse og stillinger gikk til de skoleflinke.
Tilsvarende argumenter kan anføres om utdannelsens betydning for å oppnå rettferdige demokratiske beslutninger. Demokratiske ordninger krever at alle berørte parter får delta i den politiske meningsutveksling, eller i alle fall at deres interesser blir representert og kommer til uttrykk. Dermed sikrer vi at ingen parter blir fullstendig overdøvet, og at alle får anledning til å justere vurderinger og oppfatninger i lys av andres ve og vel. Dette tilsier et høyt allment minimumsnivå av utdanning hos befolkningen.
Slike argumenter om prosedyrerettferdighet setter noen skranker på startulikhet med hensyn til visse goder, for å oppnå visse resultater. Dette kan gjelde for utdanning som redskap og som adgangskort. Dette virker som rimelige argumenter, men de må altså suppleres av andre mer grunnleggende argumenter om hva slags fordeling som skal oppnås av prosedyrene - være det seg adgang til høyere studier eller utdanning. 
(3) 	e Likefordeling av felles frembrakte goder
UtfallslikhetkrevesavrettferdigeprosedyrerDet siste argumentet for likhet hevder at parter som bidrar likt til å frembringe visse goder, også har like krav på å nyte godt av disse godene Se Føllesdal (1991) for en tolkning av John Rawls (1971) i denne retning.. Vi kan anvende dette argumentet til fordel for å kreve visse former for likhet i adgang til yrker og maktposisjoner i samfunnet. Dette er goder som kan sies å være skapt av vår felles praksis som samfunnsborgere. Utdanningsressurser er et gode brakt til veie gjennom felles innsats, og som alle derfor i utgangspunktet har like krav på. Et rimelig krav å stille til fordelingen av slike goder, og til fordelingen av mulighetene til å gjøre seg fortjent til dem gjennom utdanning og eksamensresultater, er derfor at alle bør ha lik adgang til disse godene uavhengig av irrelevante forskjeller -- for eksempel sikret gjennom sjanselikhet. Kriteriene for fordelingen av adgang til yrker og maktposisjoner må videre sørge for at fordelingen kommer oss alle til gode. 
Dette likhetsargumentet gjelder altså for fordelingen av slike goder som kan forstås som frembrakt gjennom samarbeid. Dette argumentet for like andeler eller adgang til utdanning kan gjelde utdanning som redskap og som adgangskort. Men merk at argumentet i første rekke er knyttet til like andeler av godene, og ikke til at godene skal ha like virkninger for individene. Resultatlikhet for den enkeltes livskvalitet er altså ikke et mål. Da er det altså ikke umiddelbart problematisk at noen får disse ressursene til å strekke lenger, være det seg på grunn av ulik biologisk eller sosial bakgrunn, eller på grunn av egne valg.
Vi har sett på fem argumenter for ulike former for likhet. Som oftest har de vist seg å være argumenter for å dekke en rekke behov, eller mot visse former for ulikhet. Vi har ikke funnet noe argument for likhet generelt, og heller ikke noe argument for resultatlikhet med hensyn til å tilfredsstille den enkeltes interesser. Dersom ikke andre argumenter kan presenteres, blir konklusjonen at resultatlikhet innenfor undervisningssektoren ikke synes å være påkrevet av rettferdighetsgrunner. Sjanselikhet til utdannelse for individer med samme evner, derimot, er viktig av flere grunner. Dette betyr selvfølgelig ikke at resultatlikhet er et illegitimt politisk mål, men at likeverdighet oss imellom er forenlig med resultatulikhet -- så lenge de forskjellige skrankene med hensyn til minimumskrav blir sikret.
Vi har altså ikke funnet noe godt argument for reell resultatlikhet, verken generelt eller for utdanningsgodene spesielt. Argumentene for likhet begrunner sjanselikhet, eller ressurslikhet, uten hensyn til hvordan individene gjør bruk av dem. Og begrunnelsen for skole viser ikke hvorfor utdannelse er et gode som i utgangspunktet bør fordeles likt -- selv om adgangen til høyere utdannelse bør tilfredsstille kravet om sjanselikhet.
 (2)	4 Livssynsmangfold som utfordring
La oss avslutte med tre utfordringer knyttet til mangfoldet av kulturer, og mangfoldet av oppfatninger om hva som gjør livet verd å leve For andre utfordringer som det kulturelle mangfoldet reiser, se Holmesland 1998.. Hvem skal være Prokrustes og fastsette normerende mal?
(3)	a Hvordan måle sjanselikhet?
Vi måler ofte sjanselikhet ved å se om resultat på tvers av grupper er likt. Men når befolkningen har forskjellige verdier, livssyn og interesser er ikke resultatlikhet alltid egnet som mål på om likeverd og verdifull likestilling er oppnådd, fordi skjevheter i valg av utdanning kan være et resultat av individets eget, men kulturelt betingede valg. Utfordringen blir da hvordan vi måler sjanselikhet blant mennesker som har forskjellige verdier, og som derfor vil velge forskjellig. La oss se på variasjon i valg av høyere utdannelse mellom majoritetsmedlemmer og medborgere med utenlandsk bakgrunn. 
En slik variasjon kan skyldes åpen rasistisk diskriminering, manglende innsikt i hvordan samfunnet fungerer, eller et begrenset ambisjonsnivå hos ungdom med innvandrerbakgrunn på grunn av uheldig sosialisering. Et eksempel på hvordan rasistisk diskriminering slår inn på utdanning er den systematiske forskjellen i redskapsverdien av utdannelse mellom grupper. For eksempel tyder noe statistikk på at ungdom med innvandrerbakgrunn ikke får jobb uansett hvor mye utdannelse de har. Her kan altså resultatulikhet med hensyn til valg av utdannelse skyldes et forventet fremtidig brudd på reell sjanselikhet. Disse årsakene til ulike sjanser bør fjernes.
Men ulikhet i resultater kan også skyldes frie valg individet gjør som er systematisk forskjellige, avhengig av for eksempel kjønn og kulturell bakgrunn. Dette kan gjelde utdannings- og yrkesvalg. Kjønns- og minoritetsforskjeller ved valg av utdanning og yrke kan skyldes uheldig sosialisering, men det er ikke alltid så åpenbart. For eksempel sier noen forskere at jenter er bevisst at de kan velge mange yrker, men at de likevel velger lavtlønnede omsorgsyrker. Uten mer informasjon kan vi ikke vite om alle slike resultatulikheter er tegn på ulike sjanser og derfor uakseptable, eller om de er resultat av systematiske forskjeller i interesser som bør respekteres på en eller annen måte -- for eksempel ved at omsorgsyrker blir bedre betalt.
Når mennesker er forskjellige men likeverdige må vi altså avklare hvem som skal være normerende mal, og hva som skal betraktes som avvik. Prokrustes overså denne etterhvert etablerte innsikten fra feministisk teori. Sjanselikhet er vanskelig å måle når vi verdsetter sjansene ulikt, og sjanselikhet innenfor diskriminerende strukturer er ikke nok, for av og til må strukturene endres.
(3)	b Privatskoler contra enhetsskolen
Et eksempel på at strukturene må endres kan være at privatskolenes rolle må vurderes på ny, i forhold til tanken om at enhetsskolen er et godt middel for å fremme utdanningens mange mål i Norge. 
Hensiktene med enhetsskolen har endret seg drastisk. I forrige århundre var en ensartet skolestruktur betraktet som et sentralt virkemiddel for nasjonsbyggingen: alle elever skulle ha en felles kunnskaps- og verdiplattform (Slagstad 1998, 93-134, og se Telhaug 1994). Nå er begrunnelsen for enhetsskolen utvidet eller endret i retning av å oppnå likhet mellom elevene-- samtidig som lærestoffet skal tilpasses forutsetningene til elevene for å møte deres ulike behov.
Med verdi- og livssynsmangfoldet blir det nødvendig å tenke gjennom på nytt hva som må være fellesgods blant alle norske, og hvilken rolle en felles skolegang kan og må spille. Spesielt er det viktig å forhindre at mange foreldre tar sine barn ut fra offentlige skoler på grunn av begrunnet misnøye med kvaliteten på undervisningen som tilbys deres barn, eller misnøye med ressursene som tilføres skolevesenet. Grunnen til at dette er problematisk er at privatskoler som et markedstilbud ikke sikrer de former for likhet som er viktige for skolen, deriblant sjanselikhet - for foreldres kjøpekraft og barns skoleflinkhet henger ikke godt sammen.
Men livssyns- og kulturelle minoriteter må sikres muligheter for at barna ivaretar foreldrenes språk, og opplever foreldrenes kulturer og religiøse livssyn som bærekraftige i Norge. Innvandrergrupper kan derfor ha krav på særordninger all den tid de er kulturelle minoriteter omgitt av et stort flertall i befolkningen med sammenfallende livssyn og kultur. Mangel på ressurser, rollemodeller, og liten andel av fellesgoder gjør det vanskelig å opprettholde egen kultur, og endre kulturen på egne premisser (Føllesdal 1996b). Sosialiseringen i skolen kan innebære en uønsket og dels unødvendig sosialisering vekk fra familens kultur (Bjørnsrud 1997, 229). Privatskoler kan være et forsvarlig løsning på denne utfordringen.
Etableringen av privatskoler kan altså forsvares for å sikre undervisning i samsvar med et bestemt livssyn. En slik rett for minoriteter kan vanskelig avvises, delvis ut fra Norges internasjonale forpliktelser, og særlig på grunn av kristendommens faktiske rolle i læreplan og skole. Men slike privatskoler må selvsagt være underlagt norske læreplaner, og det er viktig å sikre at alle barn i Norge oppdras til medborgernormene.
Enhetsskolen er ikke altså ikke nødvendigvis den eneste eller beste ordningen for å sikre den likheten som er verd å oppnå blant norske medborgere. Det vil si: samme fagplaner virker nødvendig, slik at alle elever følger samme skoleløp og har samme fag. Men felles skolerom er ikke alltid nødvendig eller ønskelig. To problematiske argumenter for enhetsskolen anføres i læreplanen:
Einskapsskulen skal femne alle grupper. Skulen er ein felles arbeids- og møteplass. Der kjem  elevane saman, lærer av og lever med ulikskap - uavhengig avkvar ein bur, sosial bakgrunn,  kjønn, religion, etnisk tilhøyrsle eller funksjonsevne. Einskapsskulen skal gjere sitt til at elevane  utviklar evna til å lære, vere og verke saman. [1] Det gjer at skulen er med på å jamne ut sosial  ulikskap og skape samkjensle mellom grupper. [2] I eit fleirkulturelt samfunn skal opplæringa fremje likestilling mellom elevar med ulik bakgrunn og motverke diskriminerande holdningar. 
					(min nummerering)
Når det gjelder utjevning av sosial ulikhet og samvær som skal favne alle grupper kan dette være prisverdige målettinger (se Telhaug 1994). Men det er ikke opplagt at enhetsskolen oppnår dette. For det første er den norske enhetsskolen geografisk basert, så sosiale og andre skiller som følger geografiske grenser blir ikke alltid konfrontert på skolen. Det finnes private skoler i Norge, blant annet de katolske, som har elever fra mange sosiale lag,og fra flere bydeler og med langt større etnisk mangfold enn enkelte offentlige skoler. For det andre, når det gjelder motvirking av diskriminering er det et åpent spørsmål om for eksempel muslimske skoler over tid vil bidra til en bedre opplæring for muslimske barn, og bedre mulighetene for en forsvarlig integrering, enn det offentlige skoler nå er i stand til. Minst to faktorer må avklares: på den ene side, om privatskoler fører til en ghettoisering av noen minoriteter som må anses som uheldig. På den andre side må vi finne ut om offentlige skoler og læreplaner nå er egnet til å forberede muslimske, kristne, ateistiske og andre elever på å leve sammen som muslimer, kristne, ateister og andre i morgendagens Norge. 
(3)	c Skolens formål: ikke lik utfoldelse
Mangfoldet av livssyn og oppfatninger om hva som gjør livet verd å leve gjør det ekstra vanskelig å begrunne at utdanning skal ta sikte på at alle elever får utfoldet sine evner og anlegg like mye. Det er uklart hva dette skal bety, og dermed uklart hvordan vi kan avklare om skolen når dette målet. Er det for eksempel slik at alles "mulighetsrom" skal utvikles likt, forstått som den samme brøken av elevens hele mulighetsrom. En slik likhetsnorm kan være meningen med Læreplanens krav om at  
Alle elevane, også dei med særlege vanskar eller særlege evner på ulike område, må få møte utfordringar som svarer til føresetnadene deira. Individuell tilpassing er nødvendig for at alle  elevar skal få eit likeverdig tilbod....
Alle elevane skal få møte oppgåver og  utfordringar dei kan strekkje seg etter og vekse på og som dei maktar og meistrar. For å møte individuelle behov må både det felles og det lokale lærestoffet tilpassast føresetnadene til elevane. Det gir høve til ulik behandling og fordjuping og for variasjon i art, vanskegrad, mengd,  tempo og progresjon.  
 				(min utheving)
Det er store pedagogiske utfordringer knyttet til å oppnå dette målet, særlig siden læreplanen understreker at læreren skal fungere som veileder for den aktive elev heller enn å utøve mer direkte styring og dosering. Og minst tre ytterligere problemer må løses. 
For det første er det altså uklart hvorfor lik utviklingsgrad av individuelle muligheter er et rimelig krav. For det andre er det vanskelig å få grep om hva en slik likhet egentlig innebærer: hva vil lik grad av utvikling og utfordring si? For det tredje får vi store problemer med å måle om lik utvikling av muligheter er oppnådd. De siste to problemene er spesielt store når vi i tillegg er uenige om hvilke muligheter og anlegg som er mest verdifulle. Det er for eksempel uklart om alle livssyn deler den oppfatning at vitenskapelig metode bør gjøres gjeldende overfor det som betraktes som religiøs åpenbaring. Det vil i tillegg lett bli majoritetskulturen -- og mannskulturen -- som avgjør hva som teller som avvik fra normalfunksjon. 

(2)	5 "Resultatlikhet": Minimumskrav, ikke likhet
Mangfoldet av kulturer og livssyn gjør det vanskelig å fastslå minimumsterskelen  for utdanning. Hvem skal være Prokrustes, og normerende mal? Problemene er lettere å se i en annen sammenheng, nemlig i diskusjoner om funksjonshemmede. I regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 er funksjonshemming definert slik:
Funksjonshemning er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. (NOU 23 1997-98)
Det vil lett bli majoritetskulturen som definerer funksjonshemming som avvik fra normalfunksjon. Svært mange blir å betrakte som funksjonshemmede ut fra dette kriteriet. 
Et viktig spørsmål blir derfor hva som skal sikres likt hos den enkelte elev når elevene er ulike. Vi trenger en grundig diskusjon om hva som bør være felles gods, kulturelt, normativt og kunnskapsmessig, og ikke minst hvem som skal ha myndighet til å fastslå dette. Slike diskusjoner må skje i lys av det mangfold av livssyn vi finner i Norge i dag, og som vi må regne med vil vedvare. Likhetsargumentene tilsier at så mange som mulig må nå opp til dette minimumsnivået. Men merk at minimumsterskelen altså ikke betyr at alle må ha like gode karakterer. 
En ytterligere grunn til å avklare dette minimumsnivået er at læreren må sette inn ressurser på flere grupper elever: delvis på de som trenger særlig støtte for å nå opp på dette nivået, men også gjennomsnittselevene som lettere når dette minimumsnivået. Ifølge læreplanen har de også krav på undervisning slik at de får "møte utfordringar som svarer til føresetnadene deira." Det er nødvendig for oss alle, også de ressurssvake, at yrker blir besatt av dyktige, velutdannede mennesker. Slike krav på ressurser for de talentfulle virker rimelige. Disse kravene bygger ikke simpelthen på at de med middels evner også fortjener noe, men må også vise til den nytten samfunnet forøvrig har av denne satsingen. Hvor mye ressurser som skal gå til de med middels ressurser er dels et spørsmål om hva de svært ressurskrevende har krav på, og dels et spørsmål om hvor høyt minimumsterskelen bør ligge. 
Dyktige lærere kan nok oppnå mye ved kreativ pedagogikk, ved at noen elever lærer andre, eller ved å la klassen arbeide i grupper. Men når ressursene blir knappe og fantasi ikke er nok må læreren prioritere. En avklaring av hva slags likhet som skal sikres blir derfor nødvendig for å identifisere skolenes ressursbehov, og for at lærere skal kunne foreta daglige avveininger elevene imellom og gi elevvurderinger forsvarlig og med god samvittighet (se blant andre Raaen 1996 om slike dilemmaer). Det kan være verd å merke seg at alle disse argumentene om hva elevene skal oppnå -- om det er en høy terskel eller forskjellige former for likhet -- alle synes å støtte et krav om at elever må få karakterer eller en annen vurdering for å kunne fastslå om skolen når denne målsettingen.
En fornuftig fremgangsmåte for å avklare terskelen vil være å ta for seg de ulike grunnene til at utdanning og skole er viktig. Læreplanen understreker at skolen
 skal gi  hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi....
Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv,  og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke  er skapt. Den må utvikle de evner som trengs for spesialiserte  oppgaver, og gi en generell kompetanse som er bred nok for omspesialisering senere i livet.
Noen av grunnene til utdanning gjelder på tvers av kultur og livssyn, og disse grunnene bør være utslagsgivende for å avklare hva alle medborgere bør vite for å kunne fungere som likeverdige i samfunnet. I lys av diskusjonen ovenfor er det noen konklusjoner vi kan trekke. For eksempel er utdanning verdifull fordi den gir nødvendig selvinnsikt for å velge et yrke. Utdanning er også et redskap for å sikre egen og andres velferd og valgmuligheter. Men argumenter basert på utdanningens egenverdi tones ned, i den grad dette er omstridt medborgere imellom. For noen av oss har nok utdannelse og formell kunnskap egenverdi, men for andre er det et nødvendig onde. Og vi vil være uenige om utdanningens relative egenverdi i forhold til andre goder. For eksempel er det forskjeller oss imellom som ikke kan avvises som urimelige eller ubegrunnet, om hvorvidt vi vil ha høy utdannelse eller  inntekt i den livsfasen, og om vi ønsker et yrke som er så stimulerende at vi lever for å arbeide, eller tvert imot at vi ønsker et yrke som lar oss arbeide for å leve -- og om yrker som krever høyere utdannelse er av den første eller den andre typen.
(2)	Avslutning
Prokrustes ble drept med samme metode som han selv hadde drept sine ofre - i resultatlikhetens navn.  Resultatlikhet som ideal bør også justeres - og kanskje bør idealet avlives. Opprydningen i  argumenter for likhet i skolen har blant annet ført til to konklusjoner. 
Når politikere og forskere snakket om resultatlikhet som ideal for skolen, har de ofte ment noe annet. For det første understreker de betydningen av sjanselikhet: det gamle kinesiske idealet om at alle skal ha samme sjanse til høyere utdannelse, oppdatert til å gjelde uansett kjønn, sosial eller geografisk bakgrunn. Slik sjanselikhet er viktig for likeverdet, men det har lite med resultatlikhet å gjøre. Det ser også ut til at sjanselikhet blir vanskelig å måle i et samfunn med livssyns- og kulturforskjeller. Her har forskere en viktig oppgave.
For det andre argumenterer de for en høy minimumsterskel av grunnleggende standarder. Dette er også et rimelig standpunkt, men igjen har det lite med resultatlikhet å gjøre. En viktig oppgave er å avklare hvilke minimumsstandarder vi skal sikre i den offentlige skolen, og ikke minst hvordan disse standardene skal bestemmes. Dette er viktige spørsmål, blant annet for samfunnet og lærerprofesjonen. Likeverd blant ulike tilsier at lærerne må håndtere vanskelige konflikter i prioriteringer mellom elever med ulike forutsetninger og verdisyn i klasserommet.
Lærerne trenger kunnskap og reflektert skjønn, og ikke minst respekt og honnør uttrykt i anstendige arbeidsvilkår, for å kunne utføre denne viktige oppgaven: å sikre likeverd blant ulike. 
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