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Lärarutbildningens vedersakare 

Underlag till seminarium på SWERA-konferensen 7 - 8 oktober 2020 

LISBETH LUNDAHL, UMEÅ UNIVERSITET 

 

Inledning  

Mitt bidrag till SWERA-seminariet Den politiska kritiken av forskningen inom det peda-

gogiska kunskapsområdet kompletterar Sverker Lindblads presentation genom att fokusera 

på lärarutbildningen och den roll som utbildningsforskarna – i debatten oftast benämnda pe-

dagogikforskarna – tilldelas i förhållande till lärarutbildningen och därmed till den svenska 

skolans tillstånd. Den debatten har nämligen en tydlig genomgående argumentationslinje: en 

skola i kris – en usel lärarutbildning – ett skadligt forskaretablissemang. 

Av flera skäl menar jag att man inte ska behandla den kritik mot lärarutbildning, utbildnings-

forskning och -forskare som här illustreras som en övergående eller marginell företeelse:  

(a) Den är uttryck för synen hos tunga aktörer i politik- och mediesfärerna, och de 

citerade medierna har mycket stor räckvidd (se fotnot 2 nedan).   

(b) Den reflekterar grundläggande förändringar av förhållandet mellan utbildning och 

ekonomi med ökade krav på att utbildningen ska ”leverera” i den globala konkurren-

sen, och därför måste baseras på (antaget) effektiva metoder.  

Det finns därför all anledning att gemensamt diskutera hur vi – forskare inom det pedago-

giska kunskapsområdet – förhåller oss till denna kritik, både i form av försvar och måhända 

självkritik i vissa avseenden. 

Inledningsvis pekar jag på att lärarutbildningen långt mer än någon annan högre utbildning i 

Sverige stått i fokus för debatt, utredningar och reformer i modern tid. Därefter tar jag upp 

några bärande teman i kritiken av lärarutbildningens innehåll och kvalitet i relation till forsk-

ning och forskare. Jag berör avslutningsvis att kritiken mot ”undermålig forskning” och 

ropen på evidensbaserad forskning av visst slag inte är ett specifikt svenskt fenomen, och 

reflekterar något om behovet av att ta frågan om lärarutbildningens kunskapsbas på största 

allvar.  

Mitt inlägg baseras främst på en genomgång av artiklar i Mediearkivet1 med fokus på de 

största dagstidningarna – Dagens Industri (DI), Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet 

(SvD), Göteborgsposten (GP), Expressen (Expr.) och Aftonbladet (AB) – åren 2000 – 20202. 

De kritiska inläggen i ledar- och debattartiklar om lärarutbildning och pedagogiska forskare 

är i särklass vanligast i DN, därnäst i Svenska Dagbladet. Citaten har valts för att de illustre-

rar teman, synpunkter och argument som är återkommande i de kritiska inläggen. Också den 

aggressiva tonen i citaten är ganska typisk för artiklar som kritiskt behandlar lärarutbildning, 

lärarutbildare och forskare. 

                                                           
1 Söktermer: lärarutbildning + forsk*; lärarutbildning + pedagoger; lärarhögskola; pedagogiskt etablissemang.  
2 Upplagesiffror (tryckt + digital upplaga) jan - april 2020: 1. Morgontidningar: DI 549 000; DN  1 174 000; GP 
464 000; SvD 759 000 ex. Kvällstidningar: AB 3 714 000; Expr 2 936 000 ex. Källa: Kantar Sifo (2020).  

.    
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Jag vill betona att jag inte gör anspråk på att komma med något nytt i den här texten – säker-

ligen är SWERA-medlemmarna väl förtrogna med de angrepp som behandlas – utan det 

primära syftet är att skapa ett underlag för diskussion på SWERA-seminariet.  

Skola i kris  

Att den svenska skolan befinner sig i kris har varit ett återkommande tema under hela 2000 - 

2010-talet, och argumenten för detta har inte minst hämtat näring i Sveriges dalande resultat 

i PISA-studierna från år 2000 och framåt. Tesen om skolans kris drevs med kraft redan på 

1990-talet, mest energiskt på Dagens Nyheters ledar- och debattsidor under chefredaktören 

Hans Bergström och av stockholmspolitikern och skolborgarrådet i Stockholm Jan Björklund 

(fp). Wiklund (2006) gör i sin avhandling om hur den goda läraren och den goda skolan 

framställs i DN på 1990-talet en syntes i form av en dikotomi som fortfarande är tydligt syn-

bar i politik och dagspress, främst på den borgerliga sidan: 

Den goda skolan Den andra sidan 

Kunskapsfokuserad Flummig 

Fostran och traditionella värden Värderelativism och normlöshet 

Ämneskunskap Kunskapsrelativism 

Valfrihet, profilering och individualisering Likriktning och enhetlighet 

Tydliga krav på elever Otydlighet och kravlöshet 

Wiklund (2006), s 177 

Lärarutbildningen ständigt under luppen 

Lärarutbildningen, eller mer korrekt lärarutbildningarna, ges en framträdande roll när sko-

lans misslyckande ska förklaras. I debatten talas dock nästan alltid om lärarutbildningen i 

singularis. Jag kommer därför, och alltså oegentligt, att använda termen lärarutbildning i 

detta inlägg. Udden i kritiken mot ”lärarutbildningen” riktas i synnerhet mot det som inte ut-

görs av ämnesstudier i ämneslärarutbildningen – pedagogik/metodikinslagen med en äldre 

benämning, och utbildning av lärare för barn i de yngre åldrarna. Det är med andra ord i hög 

grad lärarutbildning och lärarutbildningsinslag som stammar från den gamla seminarietradi-

tionen. 

Det finns ingen högre utbildning i Sverige som blivit mer ifrågasatt, granskad, utredd och 

reformerad än lärarutbildningen. Hallsén (2013), som analyserat statliga styrdokument för 

lärarutbildning över en dryg femtioårsperiod, gör en översikt av reformerna 1950 – 2010 i 

form av en figur som är talande.  

 Hallsén (2016), s 88 
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Den starka kopplingen till skolan är ett viktigt skäl till att lärarutbildningen ständigt hamnar 

under luppen och är mer detaljstyrd än annan högre utbildning. Lärarutbildningen anses slä-

pa efter skolan i utvecklingen, vilket blir ett viktigt argument för att reformera den. Hallsén 

konstaterar: 

Studien visar att (---) att lärarutbildning blir uppmanad av den gemensamma övervakaren, staten, 
att springa efter skolan och försöka hinna ifatt för att inte dra med skolan i en eftersläpning. 
Stundom uppmanas lärarutbildningen också stödja skolan när skolan haltar, på grund av den 
skada lärarutbildningen själv förorsakat (Hallsén 2013, s. 206). 
 

En annan tänkbar förklaring till reformivern under de senaste decennierna är att lärarutbild-

ningen är ett av de få återstående statliga styrmedlen av skolan i det decentraliserade svenska 

utbildningssystemet. Även om en lärarutbildningsreform inte kan få något större omedelbart 

genomslag i skolans praktik – det tar lång tid att förnya hela lärarkåren – är en sådan åtgärd 

viktig som ett tecken på politisk dådkraft. Det är exempelvis talande att tre ledande folkpar-

tister (Jan Björklund, Lars Leijonborg och Ulf Nilsson) valde att föra fram lärarutbildningen 

från folkpartiets nya skolpolitiska program 2005 i en stor debattartikel detta år: Lägg ned 

Lärarhögskolan och satsa på universiteten. I artikeln heter det karakteristiskt: 

Folkpartiet kräver en total reformering av den svenska lärarutbildningen. (---) Lärarutbild-
ningen i Sverige har för låg kvalitet och för låg status. Det är mycket allvarligt. Ska vi kunna 
förbättra resultaten i svenskt skolväsende är en högt kvalificerad lärarutbildning en nyckel. 
Dagens lärarutbildning är dock snarare en del av problemen än en del av lösningen (debatt-
artikel DN 2005-03-20, ”Lägg ned Lärarhögskolan och satsa på universiteten”). 

 

Lärarutbildningen och därtill kopplad utbildningsforskning kritiseras, som jag kommer till 

nedan, för att socialisera de lärarstuderande till just det som är motsatsen till den goda sko-

lan och läraren enligt Wiklunds tabell ovan: till kunskapsrelativism, kravlöshet och allmänt 

flum. Kravlösheten sägs också känneteckna lärarutbildningen som sådan. 

Det viktiga är inte att fler lallar igenom lärarhögskolan, utan att de som får examen har ett 

papper att vara stolt över. (Ledarartikel, Expressen 23/6 2015, ”IG-varning för M:s skolpolitik”). 

Lärarutbildningen beskylls ofta för att orsaka bristerna i skolan, och stundtals också för att 

utbildningen och läraryrket inte lyckas attrahera tillräckligt många och kvalificerade per-

soner. 

Det är sant att ersättningen till skolans anställda är för dålig, att läraryrket har för låg status 
och att åren på högskolan ofta betalar sig uselt. Men tänk om det finns en rationell orsak. 
Tänk om det är så att nivån på lärarutbildningen i dag är så låg, att landets skolledare själva 
dragit sina slutsatser om värdet av en examen därifrån? I så fall finns åtminstone en viktig 
förklaring till att obehöriga lärare anställs, liksom att lönepremien för dem med pedagogisk 
utbildning är nära nog icke existerande. (Ledarartikel, DN 7/7 2004, ”Lärarutbildning på 
villovägar”) 

Den svenska, förment undermåliga lärarutbildningen (”akademisk slum” enligt Maciej 

Zaremba)3 kontrasteras i otaliga inlägg mot finsk lärarutbildning och dess höga söktryck, 

aktade ställning, kvalificerade lärarutbildare och utbildning på mastersnivå4. Grundreceptet 

för att komma tillrätta med problemen i den svenska lärarutbildningen handlar enligt ledare 

och debattörer om att höja antagningskraven, lägga ner utbildningarna på de mindre lärosä-

tena, att mönstra ut och ersätta inadekvat utbildningsinnehåll och icke önskvärd forskning – 

                                                           
3 DN 9/12 2013, Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår? 
4 Se Chung (2016) för en kritisk diskussion av försöken att använda den finska skolan som förebild. 
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se nedan. Också privata alternativ ses som en möjlig väg. I en debattartikel i SvD lanserar 

Lars Leijonborg (fp) ett initiativ att starta en privat lärarhögskola med sponsring från Svenskt 

Näringsliv: 

En ny privat elitutbildning med höga inträdeskrav och lämplighetstester lanseras nu med 

pengar från näringslivet. Efter hård kritik mot den statliga lärarutbildningen pågår nu förbe-

redelser för att starta en konkurrerande lärarhögskola i privat regi. Svenskt Näringsliv sponsrar 

(SvD 21/3 2012). 

Inger Enkvist drar i en artikel i Svenska Dagbladet paralleller mellan fransk och svensk 

utbildningspolitik och återger med gillande ett förslag från Laurent Lafforgue5 att gå ännu 

längre och lägga ner lärarhögskolorna och utbildningsvetenskapliga institutioner: 

Ett annat viktigt förslag är att lägga ner de nuvarande lärarhögskolorna och institutionerna i 

utbildningsvetenskap, eftersom det är naivt att tro att en förbättring skulle kunna komma från 

dem som drivit fram förstörelsen. Det är förstås ett problem för politiker både i Frankrike och i 

Sverige att genomföra en reform som berör den grupp som de brukar använda som experter vid 

reformer. (SvD 1 febr 2018, ”De bakom förstörelsen har inga svar”) 

Det kan noteras att lärarutbildningens kritiker, när de kritiserar den låga arbetstakten i ut-

bildningen, sällan uppmärksammar att lärarutbildningarna tillhör de högskoleutbildningar 

som har den minsta tilldelningen per studerande och därmed minst antal lärarledda 

timmar.6 Inte heller framförs krav på att förlänga de kortare svenska lärarutbildningarna så 

att de motsvarar nivån på de beundrade finska motsvarigheterna. 

 

Den felande kunskapen 

Föråldrad och oanvändbar kunskap  

Det kunskapsstoff om utbildning och lärande som lärarutbildningen förmedlar beskrivs ge-

nomgående som obsolet och oanvändbart. Det bör rensas ut till förmån för evidensbaserad 

forskning, modern hjärnforskning och konkreta metodinslag. Några exempel kan nämnas: 

Hans Bergström hävdade i en ledare i DN 20087 att lärarutbildningen i stor utsträckning 

saknar vetenskaplig bas eftersom en stor del av den pedagogiska forskningen inte är särskilt 

vetenskaplig, bland annat för att den inte tagit till sig modern hjärnforskning8. Under 2017 

hade Isak Skogstad, tidigare ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, de-

battartiklar inne i DN, SvD och DI.  I DN-inlägget ”Minska pedagogikens roll inom lärarut-

bildningarna” (27/3 2017) hävdade han att den svenska pedagogiska forskningen alltför 

sällan är evidensbaserad och argumenterade för att lärarutbildningen i stället ska bygga på 

kvantitativt inriktade studier och kognitiv neuroforskning. Övningsskolor och adjungerade 

lärare ska bidra med metodkunskaper. Liknande argument framfördes bland annat i artiklar 

                                                           
5 Enligt Enkvist en matematiker, ”en briljant forskare som fått Fieldsmedaljen, det som brukar kallas Nobelpriset i 

matematik”. 
6 Se dock Moderaternas förslag i en riksdagsmotion våren 2016 att höja anslaget till lärarutbildningen med 1,2 

miljarder för att öka undervisningstiden med skickliga handledare (SvD 29/4 2016, ”M vill satsa mer på förbätt-
rad lärarutbildning”). 
7 Kolumn Hans Bergström, DN 24/4 2008, Behörig lärare = god? 
8 Bergström återvänder till detta tema vid skilda tillfällen, bl a i DN-kolumnen 19/4 2011, ” I vägen för lärandet”. 
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i SvD (26/9 2017) och DI (11/12 2017) av Skogstad. Expressen hakade med gillande på hans 

argument: 

Lärarutbildningen måste förändras i grunden, skriver Skogstad (SvD 26/9). Ut med de flummi-

ga pedagogiska teorierna som saknar verklighetsförankring. In med praktisk kunskap, metodik 

och hjärnforskning. Han har rätt. (---) Då duger det inte att kunna rabbla teorier utformade av 

pedagoger från förra sekelskiftet, som det ser ut i dag. Det krävs konkreta strategier för att han-

tera vanliga klassrumsproblem.  (Ledarartikel, Expressen 27/9 2017, ”Ge lärarna en vettig ut-

bildning”) 

Relativistisk, postmodern och politiserad 

Att lärarutbildningen nedvärderar ämneskunskaper och faktainlärning till förmån för relati-

vistiska teorier och synsätt är en annan återkommande kritik.  

Genomgående spökar den postmoderna relativismen, som lär att rationell forskning är en chi-
mär och att grundläggande värden är kultur-, intresse- och könsdeterminerade. Den nya lärar-
utbildningen är drabbad av en besvärande politisering. (Ledarartikel, DN 7/7 2004, ”Lärar-
utbildning på villovägar”) 

Här finns nya pedagogiska idéer som har gett läxläsning, katederundervisning och traditionellt 

tragglande ett dåligt rykte (---). Fjolårets debatt om geografiämnet, där ett antal skolforskare 

kritiserade utbildningsminister Jan Björklund för att han hävdade värdet av att lära sig namn på 

älvar, städer och sjöar, visade med övertydlighet hur delar av den pedagogiska forskningen 

havererat. (Ledarartikel DN 6/4 2011, ”Den glömda läraren”) 

Bakom den svenska skolans förfall ruvar idéerna om kunskap som något relativt, elevinflytande 

som viktigare än elevernas inlärning och lärarens auktoritet. Kanske har synen på vad som är 

lustfyllt och inte, skadat mest. (Ledarartikel SvD 27/11 2015, ”Behövs verkligen skolforskning?”) 

Som synes ovan riktas udden också mot en som man menar förhärskande syn att eleven ska 

ta stort ansvar för sitt eget lärande och läraren ska lämna katedern för att inta en mentors- 

eller handledarroll – något som man hävdar saknar stöd i forskning.   

Huvuduppgiften tycks inte längre vara att förmedla kunskaper utan att skapa "inlärningssitua-
tioner". Läraren ska inte vara lärare utan mentor. Eleven får själv söka sig fram i informations-
djungeln. Så lyder de didaktiska teoretikernas teser (ledarartikel DN 7/7 2004, ”Lärarutbildning 
på villovägar”). 

Liknande tankegångar framförs i Liberalernas program Kunskap och frihet från 2017.9 I SvD 

spinner ledarskribenten Maria Ludvigsson på samma tråd:  

Bakom den svenska skolans förfall ruvar idéerna om kunskap som något relativt, elevinflytande 
som viktigare än elevernas inlärning och lärarens auktoritet. Kanske har synen på vad som är 
lustfyllt och inte, skadat mest. (---) Idén om att lärande ska styras av elevernas lust, deras sökan-
de efter fakta, är i högsta grad ideologisk. Den har också varit rådande på pedagogiska institutio-
ner med känsla för trender och nytänkande. Senare undersökningar har visat att luststyrt läran-

de gravt påverkar elevernas prestationer - negativt.  (Ledarartikel SvD 27/11 2015, ”Behövs 
verkligen skolforskning?”). 

Man kan notera att de kritiska rösterna omväxlande anklagar utbildningsforskare och lärar-
utbildning att bygga på dammiga, förlegade teorier och att vara alltför känsliga för ”trender 
och nytänkande”.  

 

                                                           
9 ”Den pedagogiska inriktning som inneburit att läraren tagit ett steg tillbaka och där eleven förväntats söka sin 
egen kunskap har varit skadlig för såväl kunskapsresultat som likvärdighet och studiero”. (Liberalerna 2017, s 2). 
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De skadliga pedagogikprofessorerna 

Våren 2011 publicerade Dagens Nyheter fem längre artiklar om den svenska skolan av DN-

journalisten Maciej Zaremba. Artiklarna som senare publicerades i boken ”Hem till skolan. 

Dagens Nyheters uppmärksammade artikelserie” (2011)10  var en svidande uppgörelse med 

ett flertal aktörer inom det svenska utbildningssystemet, och inte minst fick de pedagogiska 

forskarna sig en rejäl omgång. Zaremba drog slutsatsen att forskarna hade en stor del av 

skulden för lärarutbildningens och därmed skolans tillkortakommanden (”skolförfallet”), 

vilket bland annat framgår av nedanstående utdrag. 

Författaren till ”Barnuppropet” på internet är förre chefen för Skolverket Mats Ekholm. Bland 

undertecknarna finns över sextio professorer. De flesta i pedagogik. De som utbildar våra lärare 

och fördelar forskningspengar. Jag hoppas att någon nedtecknar detta upprop på pergament 

och sänker det i Riksarkivet. Det är en källa av dignitet. Om merparten av landets auktoriteter i 

pedagogik anser det skadligt med ”lärarcentrerad undervisning” och ”kunskapskontroller” för-

står man bättre varför lärarutbildningen slutat utbilda lärare och elever kommer till högstadiet 

utan att ha lärt alfabetet. Eller, för den delen, varför forskare som sökt botemedel mot skol-

förfallet stötts ut från de pedagogiska fakulteterna (DN 14/4 2011, ”Det är ingen vacker syn”). 

Till de som stötts ut hörde enligt Zaremba en forskare som är ovanlig för att vara forskare i 

pedagogik. Han menar att hans rön skall vara läraren till nytta (DN 14/4 2011).   

Zaremba refererade till Knut Sundells granskning för Socialstyrelsens räkning av doktors-
avhandlingar i olika ämnen som stöd för tesen att pedagogisk forskning är undermålig. 

De allra flesta avhandlingar i pedagogik åren 1997-2006 saknade relevans för lärarens verk-

lighet. (---) Ytterst få av avhandlingarna utforskade lärometoderna. Och när Knut Sundell 

sorterat bort dem som inte höll måttet återstod (av 200 undersökta) två eller tre som kunde vara 

till glädje för en metodhungrig lärare. Det är som om pedagogiken skydde nästan allt som har 

med klassrummet att göra. Dyker läraren ändå upp är det ofta som ett ufo från den intertextu-

ella rymden (DN 14/4 2011, ”Det är ingen vacker syn”). 

DN lyfte fram Zarembas reportage i ett antal ledande artiklar i april 2011 med rubriker som 

”Forskarnas skolsvek” (DN 13/4 2011), ”Vilsna skolforskares sällskap” (DN 17/4 2011) och ”I 

vägen för lärandet (DN 19/4 2011). I ”Forskarnas skolsvek” framhölls att den pedagogiska 

forskningen hållit låg kvalitet, vilket förklarades med en alltför nära koppling till politiken, 

och avskärmning från internationella kontakter: 

Resultatet av den självvalda isoleringen har också blivit att svensk pedagogisk forskning inte kan 

hävda sig internationellt. Vid jämförelser och utvärderingar får många pedagogiska institutioner 

usla resultat (ledare DN, 13 2011). 

Zarembas artikelserie nådde en mycket stor läsekrets och bidrog sannolikt till att forma all-

mänhetens bild av skola, lärarutbildning, pedagogisk forskning och forskare. 

”Det pedagogiska etablissemanget”  

”Det pedagogiska etablissemanget” är en mycket flitigt använd formulering i de kritiska artik-

larna över åren, och används en rad sammanhang för att teckna bilden av en grupp med makt 

på tvivelaktiga grunder. I juni 2018 intervjuas Inger Enkvist i GP av Isak Skogstad bland an-

nat om just denna förmenta företeelse. 

Det talas ibland om det pedagogiska etablissemanget. Finns det ett sådant i 
Sverige? - Ja, det finns absolut ett pedagogiskt etablissemang i Sverige. De här personerna har 
påverkat den svenska skolan i hög utsträckning, eftersom de varit sakkunniga när läroplanerna 

                                                           
10 Artiklarna finns också att läsa på http://zaremba.se/hem-till-skolan-ett-reportage-i-fem-delar/ 

http://zaremba.se/hem-till-skolan-ett-reportage-i-fem-delar/
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utformats, de har rekryterats till skolmyndigheter, och de har kontrollerat lärarutbildningar. De 
är många, de finns överallt, och de har makt, och därför kan man mycket väl kalla dem ett etab-
lissemang. I Sverige finns det 175 professorer i ämnen kopplade till pedagogik och dessutom ett 
stort antal andra forskare, lärare och doktorander. Även om alla självklart inte tycker likadant, 
drivs flertalet av sådana idéer om utbildning som har präglat den svenska skolan under en lång 
tid och som haft de negativa effekter som nu var och en kan se. (GP 13/6 2018   ”Skolan behöver 
radikala reformer”) 

 

Inget unikt svenskt 

Kritiken mot pedagogisk forskning och tanken att begränsa denna till studier som kan slå fast 

vad som är de bästa undervisningsmetoderna är inte något unikt för Sverige.  Åren runt mil-

lennieskiftet tilltog även internati0nellt kritiken mot forskning som syftade till kritisk analys 

och förståelse, snarare än effektforskning som kunde ligga till grund för policy och skolprak-

tik, för att vara undermålig och oanvändbar. 

Education research was found lacking in all aspects that were high on the official agenda: relevan-
ce; cumulativeness and coherence; methodological rigour; and cost effectiveness (Oancea & Pring, 
2008, sid. 16) 

I USA instiftades år 2001 Education Sciences Reform Act (“The No Child Left Behind Act”), 

som detaljerat föreskrev att utbildningsforskning skulle grundas på “scientifically-based re-

search” – så kallat gold-standardforskning, det vill säga empiriskt baserade, strikt kontrol-

lerade studier, gärna av experimentell karaktär (Oancea & Pring 2008, Lundahl 2013). Så-

dana principer har också väglett det federala forskningsinstitutet Institute of Education 

Science (IES) som bildades 2002 (Kuenzi & Stoll 2014).  Den avgående, förste ledaren för IES 

skrev i en rapport: 

How is strong research to trump weak research in a marketplace that is unsophisticated with 
regard to research quality? There has to be an entity that vets research on program effectiveness 
for practitioners and policymakers using rigorous scientific standards. And it has to become the 
preeminent source for such information, effectively muting the cacophony of conflicting claims 
and assertions that arise from those who advocate with numbers or draw conclusions based on 
methods that cannot support causal conclusions. (Institute of Education Science, 2008, sid. 14) 

Evidens- och ”best practice”-strävandena accentueras i en tid av växande global konkurrens, 

inte bara på den ekonomiska arenan men även i termer av utbildningsprestationer – mest 

synligt i de internationella kunskapsmätningarna. Därför är det inte helt otroligt att vi kan 

komma att se tendenser till att begränsa den frihet i val av forskning som vi sedan länge vant 

oss vid till förmån för forskning av ”what works”-typ.  

Avslutande reflektioner  

Jag nämnde inledningsvis att jag tror att det vore ett misstag att ta lätt på den kritik som jag 

exemplifierat i detta paper. Därtill har den framförts alltför länge, alltför ofta och på alltför 

inflytelserika arenor. Jag ansåg därför att en av poängerna med att bilda SWERA var att ska-

pa en plattform för gemensam diskussion och agerande när det pedagogiska kunskaps- och 

forskningsområdet attackeras (Lundahl 2011). Av detta paper blir det förhoppningsvis tydligt 

att detta i hög grad gäller lärarutbildningens kunskapsbas. Och här finns det, som jag ser det, 

anledning att vara självkritisk. Till skillnad från vad de citerade kritikerna förutsätter, finns 

det knappast en mäktig grupp professorer som styr och ställer över lärarutbildningens curri-

culum. Jag tror snarare att många av oss, och jag kan knappast skryta på den punkten själv, 

har ägnat lärarutbildningen alltför svalt intresse.  
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