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Inledning 
Avsikten med föreliggande undersökning är att ge en bild av den politiska kritiken av forskning 
inom det pedagogiska kunskapsområdet som denna kritik presenteras i massmedial debatt. Kri-
tiska analyser av forskning och av giltigheten hos de resultat och slutsatser som forskningen pre-
senterar är betydelsefulla inslag i vetenskapsdiskussioner – inomvetenskapligt eller tvärvetenskap-
ligt eller mångvetenskapligt – och är en förutsättning för kunskapsutveckling. Inom det pedago-
giska kunskapsområdet har vi gott om sådan kritik – exempelvis där kvalitativ respektive kvanti-
tativ forskning ställs mot varandra, eller utifrån krav på särskilda typer av belägg, exempelvis evi-
densbaserad praktik, eller på professionsbaserad forskning.1 Sådan kritik är betydelsefull och bör 
utgöra en viktig del av organiseringen av ett kunskapsområde liksom pågående granskningar och 
bedömningar av de hävdanden som presenteras. Det är en viktig del av ett kunskapsområde att 
tillåta och respektera olika ståndpunkter och uppmuntra till kritisk debatt! 

Politisk kritik av forskning är av annat slag.  Det handlar om en kritik av forskningens eventuella 
bidrag till kunskaper och därpå grundade om ett verksamhetsområde, eller att forskningen påver-
kar eller förhindrar vad som ses som viktiga eller nödvändiga förändringar av detta område. Det 
rör sig alltså inte om en inomvetenskaplig eller tvärvetenskaplig diskussion utan om eventuella 
meningsskiljaktigheter mellan exempelvis politik och vetenskap – i vårt fall inom det pedagogiska 
kunskapsområdet. 

I fokus kan stå att forskningen ifråga är irrelevant eller undermålig som kunskapsunderlag för pe-
dagogiska verksamheter som formulering av läroplaner, utformning av lärarutbildning m m. 
Detta kan kombineras med att den utpekade forskningen borde ersättas av annan forskning, ex-
empelvis neurovetenskap. Kritiken har med andra ord en uttalad politisk innebörd – kunskapspo-
litiskt eller utbildningspolitiskt – och då med syfte att ta itu med brister och missförhållanden 
inom utbildning och undervisning och för att därmed få till stånd vad skribenten menar är en för-
bättring. Och för att åstadkomma detta krävs då ofta annan forskning inom andra discipliner eller 

                                                           

1 Se här exempelvis Oancea’s (2005) genomgångar, eller serier av artiklar i Pedagogisk Forskning i Sverige  
https://pedagogiskforskning.se/  

https://pedagogiskforskning.se/
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områden. Utifrån Franson och Lundgren (2003) kan vi då tala om forskning som antas vara av 
relevans för utbildning, undervisning eller fostran som studie-objekt, men som arbetar med alter-
nativa kunskapsobjekt.  

Det rör inte om en ny typ av diskussion – om vi så vill kan vi gå tillbaka till skapandet av pedago-
gik-ämnet runt förra sekelskiftet eller till kunskapspolitiska diskussioner knutna till efterkrigsti-
dens reformverksamhet och satsningen på vetenskapliga studier i samband med detta. Vidare har 
vi den debatt som ägt rum sedan omstruktureringen av svenskt skolväsende i form av privatise-
ring och avreglering på 1990-talet och sedan övergången till resultat-styrning under 2000-talet. 
Här har bland annat OECDs och IEAs internationella jämförelser av elevernas kunskaper erhållit 
mycket stor betydelse i den utbildningspolitiska debatten. Och det handlar inte bara om Sverige. 
Vi finner exempelvis i England och USA motsvarande politiska debatter om forskning om utbild-
ning och forskning om utbildning (se exempelvis Lagemann, 2002, eller Labaree, 2006), som del-
vis verkar ha inspirerat den svenska debatten. Och till bilden hör att åtskillig mer allmän debatt 
förs idag om humaniora och samhällsvetenskap – till vilket stora delar av vår forskning tillhör. 

I den här studien ska jag fokusera på den senare tidens politiska kritik av forskning inom det pe-
dagogiska kunskapsområdet. Jag har tidigare deltagit med några inspel och därvid insett att debat-
törerna inte håller isär olika ämnen inom det pedagogiska kunskapsområdet – det görs i stor inga 
distinktioner mellan exempelvis didaktik och pedagogik inom den politiska kritiken.  Det är 
mestadels inte heller vi som forskare inom området som är adressater – det verkar istället vara 
politiken eller opinionen som inläggen oftast riktar sig till. Detta gör att jag här inte har ambit-
ionen att gå i svaromål relativt den kritik som ges eller att hålla isär olika områden inom det peda-
gogiska kunskapsområdet.  

Som jag ser det är det värdefullt med kritik utifrån. Och alldeles oavsett vad en tycker är det rim-
ligt att forskare har insyn i den kritiska debatt som förs, särskilt i ett läge där interaktionen mellan 
vetenskap och politik förefaller ha ökat och där ”fake news” står på dagordningen. 

Vetenskap och politik 
Det är av grundläggande betydelse att hålla isär vetenskap och politik som verksamheter – eller 
som system med olika kodning eller funktioner (jfr Weber och Luhmann). Samtidigt är förhållan-
det komplicerat mellan dessa verksamheter. Sålunda undersöker Stephen Fuller (2019) frågor om 
”fake-news” och diskussionen av s.k. post-truth i en historisk analys, och då också med bruk av 
Weber’s genomgång av politik och vetenskap som yrken:  

“Unlike the scientist, who aims to provide a perspicuous representation of a reality that con-
tinues to exist even if she fails to represent it properly, the politician actively participates in 
producing the reality he wants, indeed one which he would like others to think would not 
have come about without her intervention.” 
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Åtskilliga texter rörande den här problematiken behandlar klimat-frågan. Inom det pedagogiska 
området är ett tidigt exempel på detta förhållande efterkrigstidens skolreformer, där forskningen 
om begåvningsfördelning förde fram att det var möjligt att genomföra en enhetsskola. Denna 
öppning medförde i sin tur en politisk kritik av denna forskning och de möjligheter som den 
öppnade för.  

Den politiska kritiken av forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet rör den kunskap som 
produceras om och för skola och utbildning och att denna kunskap har konsekvenser för områ-
dena ifråga.  Att sådan politisk kritik uppstår är inte oväntat, eftersom denna forskning har kom-
mit att knytas till de stora skolreformerna med progressiva förtecken i Sverige (se exempelvis 
Lindberg, 2002) samt att forskarsamhället inte alltid varit på det klara med detta, se HSFRs utvär-
dering av utbildningsforskning i Sverige (initierad av dåvarande pedagogik-gruppen inom HSFR) 
och de internationella granskarnas kommentarer i frågan (Rosengren och Öhngren, 1997).2 

Den politiska kritiken knyter sålunda an till strävanden att möjliggöra eller förhindra förändringar 
i det territorium som utforskas.3 Med Fuller kan vi tala om spelets regler och hävdanden om vad 
som sanning och vad som är möjligt utifrån dessa regler: 

Put bluntly, scientists aim to discern the rules of the game that politicians are keen to change 
to their advantage. This epitomizes the struggle for ‘modal power’, which is to say, control 
over what is possible.4 

Undersökningar av begåvningsreserven, som nämndes tidigare, utgjorde ett viktigt underlag för 
att säga att en enhetsskola var möjlig, vilket hade konsekvenser för den politiska diskussionen om 
utbildning och genomförande av skolreformer. På motsvarande sätt lyftes från forskarhåll exem-
pelvis fram individualisering som ett sätt att hantera undervisning i odifferentierade skolklasser.5  

Av lite annat slag var interaktionen mellan forskning och profession vad gäller konstruktionen av 
läromedel och läromedelssystem, där exempelvis programmerad undervisning – i matematik eller 
samhällskunskap – fick en tveksam implementering i svensk grundskola (se här Pedagogikutred-
ningen, exempelvis). I dagens skolpolitiska diskussioner är det veterligen bidragen från det peda-
gogiska kunskapsområdets sida framför allt de internationella kunskapsmätningarna som lyfts 
fram på den politiska dagordningen.  

                                                           

2 Vi som satt I gruppen vid det tillfället menade att det vore värdefullt med en granskning och kritik av den aktuella 
forskningen och dess utveckling för att gemensamt kunna samtala om forskningen och pågående forskningspolitiska 
förändringar. 
3  Med en hälsning till Håkan Törnebohm och seminarierna i Vetenskapsteori i Göteborg runt 1970! 
4  (from "Post-Truth: Knowledge As A Power Game (Key Issues in Modern Sociology Book 1)" by Steve Fuller) 
5  Och då också kritiska analyser av hur dessa förhoppningar realiserades i praktiken som av Gustave Callewaert & 
Bengt-Arne Nilsson (1977) rörande skolans inre arbete, och av Maud Jonsson & K. G. Ahlström (1981) om fri elev-
gruppering. 
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På ett mer principiellt plan ar det rimligt att den politiska kritiken av forskning inom det pedago-
giska kunskapsområdet som en fråga om vad Fuller ovan kallar modal power – som en strävan 
efter kontroll över vad som är möjligt att göra.  

Sammantaget är interaktionen mellan vetenskap och politik en del av verkligheten för det peda-
gogiska kunskapsområdet. Detta gör det oerhört viktigt att analytiskt hålla isär skolforskning och 
skolpolitik. Samtidigt är det också viktigt att förstå och förhålla sig till denna interaktion – som 
många menar har intensifierats (se exempelvis VA-rapport 2006:8 Politik och Vetenskap, eller 
Fuller, 2019) 

Därför är det också viktigt för verksamma inom kunskapsområdet att observera denna interakt-
ion – att försöka förstå vad den han handlar om men också att försöka fånga den verklighet där 
denna interaktion utspelar sig.  Viktiga frågor blir då vad den politiska kritiken försöker åstad-
komma inom det pedagogiska kunskapsområdet – vilken kunskap som är viktig och vilken kun-
skap som saknar betydelse eller inte uppmärksammas. Sådana observationer och analyser blir då 
ett slags kunskapsorganiserande gränsarbete, något som båda sidor i den bästa av världar borde 
ha mycket att vinna på. Ett syfte med denna undersökning är då att försöka ge ett bidrag till ett 
sådant gränsarbete.6 

En grund för gränsarbete: 
En utgångspunkt är Sverker Gustavssons arbete med att hantera relationen mellan vetenskap och 
politiskt engagemang. Mot bakgrund av den stundtals hetsiga debatt som förts i frågan lyfter 
Gustavsson (2010) fram utvecklingen av tre spetsformuleringar som jag menar är av stor relevans 
här och som kan användas för att hantera interaktionen vetenskap-politik inom vårt område – 
och då också av den politiska kritiken av det pedagogiska kunskapsområdet, som jag ställer sam-
man så här: 

- Värdeomdömen förutsätter verklighetsomdömen: Värdeomdömen måste referera till hur världen 
ser ut och vad som kan vara möjligt att ändra eller bevara. Om värdeomdömen ska anses 
vara berättigade behöver de vara underbyggda av relevant kunskap – dvs värderingar som 
av vetenskapliga skäl är välgrundade 

- Uppslag är inte bevis: Håller uppslaget måttet eller inte? Vad som krävs är att utveckla och 
granska kvaliteten i det argument som förs fram. Håller de som bevis?  Är det hållbart re-
lativt såväl verklighetsomdömen som värdeomdömen?7 Det räcker inte med enskilda 

                                                           

6 Jfr Gieryn (1983) om gränsarbete. Här lyfter jag fram möjligheten med ett gränsarbete som kan vara konstruktivt 
för båda sidor och för det objekt som flyttas över gränsen. Vilket kräver att deltagarna är observanta på gränsen och 
inte strävar efter att bli överens!  
7 Gustavsson refererar här till Popper och the logic of discovery and verification. För vår del kan vi också relatera till 
Grounded theory och problemet med bevisföringens hållbarhet i enstaka fall. 
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uppslag utan de måste kombineras med resultat av undersökningar av relevans för det 
som hävdas.  

- Betydelsen av kunskapens organisering: För att kunna uppfylla kravet om bevis  är intersubjek-
tivitet – att argumentet är möjligt att följa – och saklighet nödvändiga betingelser. Och 
saklighet är i sin tur en följd av hur vetenskapen är organiserad för att möjliggöra goda 
argument och att pröva dem. 

En slutsats av detta är att det är betydelsefullt att vi som forskare håller oss underrättade om den 
politiska kritiken av forskning inom vårt område – för att vara informerade om kritiken, men 
också för att förstå denna kritik som en del av politiskt engagemang att inverka på den verklighet 
som vi undersöker. Dessa spetsformuleringar gäller enligt min mening för såväl forskare inom 
det pedagogiska kunskapsområdet som politiska kritiker, givet att dessa aktörer strävar efter en 
verklighetsförankrad och omdömesgill kommunikation om utbildning, undervisning och skola.8 
Därför kommer jag att använda mig av dem i diskussionen av forskningen inom det pedagogiska 
kunskapsområdet och den politiskt engagerade kritik som riktas mot den. 

Problemställning 
Under 1990-talet presenterade Nowotny et al (t.ex. 2003) en tes att relationen mellan vetenskap 
och samhälle hade förändrats – elfenbenstornet hade övergivits för torget och forskningen demo-
kratiserats. Innebörden av övergången kan diskuteras men inom det pedagogiska kunskapsområ-
det kan en notera tydliga förändringar i sätt att organisera och finansiera forskning (Foss Lind-
blad & Lindblad, 2016). Till detta kommer att forskning och antalet forskare expanderat samti-
digt som finansieringen av forskning inte varit föremål för samma utveckling vilket medfört en 
annan dynamik inom forskarsamhället (Ziman, 1994; Foss Lindblad & Lindblad, 2016). Sådana 
tendenser medför att vi från forskarsamhällets sida behöver vara än mer vaksamma på vad som 
sker och inte kan ta våra positioner och hävdanden för givna.  

Ett sätt att följa utvecklingen är att observera och försöka begripa vad som sker på den ”agora” – 
det torg där samspelet mellan vetenskap och politik utvecklas (se Nowotny, 2003). Vilka aktörer 
verkar, med vilka resurser och utifrån vilka intressen, strategier och positioner – se här exempel-
vis Lindblad, Pettersson & Popkewitz (2018) vad gäller internationella jämförelser av skolresultat. 
En viktig punkt i sådana analyser är att vetenskap och politik tenderar att förändras ”i tandem” i 
sina respektive verksamheter, där exempelvis forskningspolitik och fördelning av resurser påver-
kar forskningen, medan forskarna å sin sida försöker att hävda forskningens relevans relativt 
samhälleliga missförhållanden och möjligheter.  

                                                           

8 Betydelsen av kunskapens organisering för utvecklingen av sakliga argument är viktig i sammanhanget, se också 
Whitley (2000) för en analys. 
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I den här studien ska jag undersöka utbildningens agora med fokus på ett område, nämligen 
forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet som problem, inom en del av agora, nämli-
gen massmedia. Detta sker genom granskning av ett urval av större dagstidningar och deras de-
batt- och ledarsidor.  

Några tidigare studier 
Den politiska kritiken av forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet utgör internationellt 
ett lite udda men intressant fält. Jag gör här några nedslag. Exempelvis summerar Alis Oancea 
and John Furlong (2009) de diskussioner i England som behandlar forskningens kvalitet och rele-
vans och sätter också in dessa i politiskt sammanhang (se också Wolter et al, 2006). På motsva-
rande sätt kan vi se kritik mot forskning om undervisning att empiriska undersökningar (jfr Har-
greaves, 1996) saknas, eller att det krävs belägg i form av systematiska genomgångar av forsk-
ningsresultat för att ge välgrundade förslag till åtgärder (Gough et al, 2017; jfr Lindblad, Petters-
son ” Popkewitz, 2015). Sådan kritik har i sin tur resulterat i forskningspolitiska åtgärder och för-
delning av resurser. Vissa av dessa diskussioner kan ses som en hybrid av vetenskapliga och poli-
tiska ståndpunkter, som hos Tooley & Darby  (1998). Här torde risken för kortslutning mellan 
vetenskap och politik vara stor! 

Till bilden hör forskning som analyserar diskurser angående pedagogiska frågor i massmedia, som 
exempelvis lärare och lärares verksamhet (se exempelvis Wiklund, 2006). Här har jag  inte möjlig-
heter att  gå in på dessa närliggande  områden, utan vill för tillfället bara peka på dem.  

Edling & Liljestrand (2020) har presenterat en studie av massmedia-debatt om lärarutbildning 
som är av stor relevans här. De sammanfattar resultaten: 

… the study shows that the media mainly emphasises the negative aspects of teacher educa-
tion and, in particular, scepticism of the scientific basis where postmodernism is regarded as 
problematic and needing to be replaced by cognitive science due to the insufficient knowledge of 
teachers and student teachers, the shortage of teachers in the country as a whole and discipli-
nary problems in the classroom. 

Vidare menar de att massmedia-debatten kännetecknas av en särskild syn på lärares professional-
ism som något som bör styras utifrån och inte av professionen själv (jfr Foss Lindblad & Lind-
blad 2008, Cochran Smith & Vilegas, 2017) 

Forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet har bland annat varit föremål för debatter i 
riksdagen. Detta har Christian Lundahl redogjort för i bloggen Skolöverstyrelsen.9 Han skriver att 
i riksdagsdebatterna från 2000 till april 2017 återfinns omnämns pedagogisk forskning vid 94 till-
fällen i 27 olika protokoll, utbildningsvetenskap i 30 och didaktik i 23 protokoll. Lundahl påpekar 

                                                           

9 Se https://www.skoloverstyrelsen.se/?p=1289  

https://www.skoloverstyrelsen.se/?p=1289
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att referenser till exempelvis pedagogisk forskning utgör en sjättedel av dem som görs till PISA. I 
den meningen är det tämligen modest förekomst av pedagogisk, didaktisk eller utbildningsveten-
skaplig forskning i den riksdagspolitiska debatten. Till denna bild hör opinionens tillit till pedago-
gisk eller utbildningsvetenskaplig forskning. Sålunda har SOM-institutet undersökt detta under en 
följd av år och visat på motsvarande utveckling inom andra områden. Grovt sett ligger det peda-
gogiska kunskapsområdet i linje med humaniora i termer av opinionens tillit. Intressant nog vari-
erar tilltron till internationella jämförelser som verktyg att styra skolan mellan olika grupperingar i 
opinionen (Lindblad, 2019) 

Upplägg och forskningsfrågor 
Detta är en explorativ undersökning, där föreliggande text utgör ett första utkast, Texten avser 
dels att beskriva hur den politiska kritiken tar form genom texter av olika aktörer i olika media, 
dels vilka teman som behandlas och vilka hävdanden som görs. Ambitionen är på så sätt att få 
fram fakta rörande denna kritik och vad den grundar sig på. 

Syftet är alltså inte att delta i själva debatten eller att peka på vad som är rätt eller fel i den aktuella 
kritiken. Istället avser jag att gå in på hur forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet tas 
upp i massmedia med fokus på kritik av denna forskning. Jag undersöker därvid debatten i dags-
tidningar med frågor om vad det är för problem som ventileras och åtgärder som föreslås, vilken 
roll forskningen har i sammanhanget, och till vilka debattörerna riktar sig med de problem de lyf-
ter fram och eventuella förslag på åtgärder. I sammanhanget är det av intresse att undersöka vad 
som anförs som belägg för kritiken och vilka andra texter som debattörerna refererar till. Svar på 
sådana frågor ska därmed också ge underlag för hur relationen mellan vetenskap och politik han-
teras i debatten. 

Forskningsfrågorna kan ställas i två steg. Först, hur ser denna arena ut? Sedan, hur ser budskapen 
ut? Frågorna riktas såväl till enskilda texter som till debatten som helhet för att sedan knytas till 
syftet ovan. 

Detta är alltså en undersökning av massmedia i form av större dagstidningar, eftersom jag antar 
att dessa tidningar har störst politisk betydelse, då också för skrivandet och läsandet av inlägg. 
Vad jag studerar kan ses som ett kollage av olika praktiker och aktörer som använder sig av/kan 
använda sig av delar av massmedia för att tala om forskning om skola och utbildning. På så sätt 
är det också viktigt att sätta inläggen i relation till andra kontexter, som de kanske refererar till, 
och vad de försöker åstadkomma med det som de talar om. 

Jag har valt att arbeta med en explorativ ansats – att utforska området för att få en bild av hur det 
ser ut, vilka som är där och vad de talar om. Vidare arbetar jag med en stegvis fokusering av de-
batten – börjar med mer abstrakta och inkluderande spaningar för att efterhand precisera sök-
ningarna. Det verktyg som jag framför allt använder mig av är Mediearkivet som sökmotor för att 
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identifiera artiklar och hämta texter. Som sökmotor har Mediearkivet såväl möjligheter som be-
gränsningar. Det ger, efter vad jag kan se, en relativt god bild av vad som presenteras i media – 
tidningar, radio och TV – men möjligheter att studera interaktion mellan olika publikationer som 
i exempelvis ISI web of science är begränsade.  

Jag kommer att försöka ge läsaren möjligheter att följa sökningar så att resultaten blir transpa-
renta. Innehållsanalyserna blir i det här läget begränsade och ganska enkla. Det är kartläggningen 
av Agora som är det viktiga här. 

På basis av sökningarna i Mediearkivet och då artiklar i tryckt press byggde jag upp en corpus av 
artiklar. I sak har det tidigare visat sig svårt att finna positiva påståenden om skola och utbildning 
(se också Edling & Liljestrand, 2019 för svensk press, se också Labaree, 2004 eller Lagemann för 
samma bild i andra länder). På grundval av detta valdes en problemfokuserad ansats vid läsning 
av artiklarna. Ett antal aspekter hos texterna lyftes fram vid läsningen för att få fram deras bud-
skap: 

- Vilka problem eller brister är i fokus och vad grundar sig skribenterna på vid bestäm-
ningen av dessa problem? 

- Vad har forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet för betydelse för att dessa 
problem eller brister uppstått eller inte åtgärdats? 

- Vad är lösningen på problemen – hur kan bristerna åtgärdas – och på vad grundar sig 
skribenterna? 

- Vad refererar skribenterna till i inläggen? 

Corpus användes därefter vid analyser av vad som behandlades, av vilka, och med vilka hävdan-
den. 

Resultat 
Resultaten presenteras först som en överflygning, för att sedan visa hur Agora ter sig genom vilka 
massmedia som används och vilka aktörer som deltar. Därefter går jag in vad som behandlas med 
nedslag i några teman. 

En överflygning 
Genomgången bygger på utforskning av debatt-artiklar och diskussioner med hjälp av verktyg på 
internet.10 Framför allt utnyttjas Mediearkivet. Det är en databas för undersökningar av inlägg i 

                                                           

10 Debatten i massmedia kan  inramas på följande sätt. Resultaten är från augusti 2020 och uppdaterades 2020-09-30. 
Google Scholar gav drygt 4 500 000 träffar med ”Educational Research” som sökord. Går en in med svenska termer 
erhåller en 17 000 träffar till artiklar med ”Pedagogisk Forskning” som sökord, 1 500 träffar för ”Didaktisk Forsk-
ning” och 942 för ”Utbildningsvetenskaplig forskning”. 
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massmedia.11 För upplägget av sökningarna hade jag bistånd av specialister vid Göteborgs Uni-
versitetsbibliotek.12  

Genomgången avsr att åstadkomma en övergripande karta över de massmedia som utnyttjats i 
den politiska kritiken av det pedagogiska kunskapsområdet. Den bygger på data från Mediearki-
vet enligt den söksträng (se tabell 1) som utnyttjats: Närmare hälften av data refererar till tryckt 
press och ungefär lika mycket till webb-artiklar samt en tiondel till TV och radio.  Det här är en 
tämligen ospecifik sökning som snarast ger en bild av ordbruk – där ”pedagogik” får en mycket 
stor andel referenser och där dagstidningar inom storstadsregioner ger stort utrymme för referen-
ser till pedagogik, medan didaktik och utbildningsvetenskap är mindre synliga.  

Lägger en till ordet debatt i söksträngen begränsas antalet träffar ytterligare varav storstadspres-
sen står för en mycket stor andel. Under rubriken tryckt press förekom framför allt artiklar i 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgsposten.  

I tabell 1 redovisas val av sökord och söksekvenser samt utfall av analyserna. Gången bygger på 
ambitionen att inkludera olika ämnen inom det pedagogiska kunskapsområdet, där pedagogiskt 
arbete och pedagogik inkluderas i söktermen ”pedagog*” och ämnesdidaktik och didaktik med 
termen didakt*. Utfallet av detta avgränsas sedan ytterligare att söktermerna ”forsk* och ”de-
batt*” sätts in. 

Tabell 1: Utfall av sökningar i Mediearkivet. Sökningar och utfall i antal träffar vid ökad specifice-
ring 

Sökning 
 

Resul-
tat  

Kommentar 

1. (Pedagog* OR Didakt* OR Utbildningsvet*) 612 307  
 

2.  = 1 + OCH Forskn* 72 921  
 

3. 1 + 2 + OCH Debatt* 14 037 Tryckt Press:  6412 
TV/Radio:    369 

Webb:   7256 
4. Vald tryckt press – tre mest frekvent träffade dagstid-
ningar 

 1 216 Dagens Nyheter: 484 
Svenska Dagbladet: 

389 
Göteborgsposten: 342 

 

Ser vi till antalet träffar över tid finner vi att det pedagogiska kunskapsområdet mer frekvent dy-
ker upp i debatten sedan början av 1990-talet, och att antalet artiklar ökade det senaste decenniet, 

                                                           

11 https://www.ub.gu.se/sv/databaser/mediearkivet  
12 Stort tack till David Kjellin och Daniela Deldén för deras insatser 

https://www.ub.gu.se/sv/databaser/mediearkivet
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med en topp 2016-17.13 En analys på ord-nivå visar att artiklarna har åtskilliga referenser till PISA 
och OECD och till ord som kunskapssyn och konstruktivism eller varianter av flum. Referenser 
ges också bland annat till hjärnforskning, kognitionsvetenskap och neurovetenskap. Vi ser också 
att några skribenter förekommer relativt ofta i debatten om skola och utbildning, samt att en del 
av dem också knyter an till andra områden som ekonomi och hälsa. 

Överflygningen visade att det pedagogiska kunskapsområdet förekom tämligen frekvent i mass-
media och att det framför allt var termerna ”pedagogik” och ”pedagogisk forskning” som artik-
larna ifråga refererade till. 14 De tio mest utnyttjade dagstidningarna bidrog med en tredjedel av 
inläggen från all tryckt press (av totalt 929 källor i Mediearkivet). Av dessa tidningar hade sex an-
givit liberal eller oberoende liberal som politisk hemvist, medan fyra angav konservativ eller mo-
derat. Ett litet antal artiklar (cirka två procent) var publicerade i tidningar med mer socialdemo-
kratisk prägel som Dala-Demokraten och Värmlands Folkblad15  

Jag har valt att fortsätta med fokus på debattartiklar i svensk dagspress. Där har jag valt Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, och Göteborgsposten, eftersom de är frekventa fora för debatterna 
och också ses som mycket betydelsefulla för den politiska debatten i Sverige. Totalt erhölls när-
mare fyrahundra särskilda artiklar genom dessa sökningar, varav en tredjedel bedömdes vara av 
relevans för frågeställningarna i den här undersökningen. En bör ha i minnet att inga tidningar 
med vänster-profil kom med i valda media, och att fack-press av olika slag inte ingår. 

Vad behandlas i debatten? 
Efter en genomgång och sortering av ett större antal relevanta texter kunde ett antal återkom-
mande teman identifieras, nämligen: 

- Svensk skola i kris med brister i undervisning och kontroll 
- Undermåliga lärarutbildningar med svikande rekrytering 
- Läroplaner som inte fungerar eller vilseleder. 

Det är i stort problem och brister i svensk skola och utbildning som avhandlas i inläggen medan 
eventuella framsteg och förbättringar oftast lyser med sin frånvaro. Detta är ett resultat, som tidi-
gare nämnts, korresponderar väl med tidigare forskning om debatter i massmedia, både i Sverige 
och internationellt.  

                                                           

13 Uppgifterna ska behandlas med försiktighet. Ytterligare analyser krävs här. 
14 Söksträng:  (pedag* OR didakt* OR utbildningsvet* OR ämnesdidakt*) AND forskning 
15 Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_dagstidningar#G 2020-09-21  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_dagstidningar#G
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Jag läser därvid inläggen med fokus på vilken betydelse forskning inom det pedagogiska kun-
skapsområdet har för dessa problem och hur den kan åtgärdas. Detta behandlas ofta med anknyt-
ning till bristande kunskapssyn, postmodernism eller progressivism som grund för problem och 
brister 

Dessa teman överlappar ofta varandra. Följande exempel kan hämtas från Göteborgsposten (GP) 
den 25 oktober 2019: 

Om det svenska skolsystemet höll en genomgående hög kvalitet hade de negativa konsekven-
serna av den kraftigt försämrade lärarrekryteringen kunnat bromsas. Så är dessvärre inte 
fallet. Det svenska skolsystemet är undermåligt vad gäller allt från läroplaner, som är ab-
strakta och saknar fokus på ämneskunskaper, till de pedagogiska idéer som dominerar. 
Elever får ta ett alldeles för stort ansvar för sitt eget lärande, vilket missgynnar dem alla. 
Det vet vi då evidensbaserade studier inom kognitionsforskningen har visat behovet av tyd-
liga instruktioner för skolelever. (Isak Skogstad, GP 2010-10-19) 

Citatet visar på ett antal brister som kombineras: En försämrad rekrytering till lärarutbildning, ett 
undermåligt skolsystem, brister i läroplaner, och dåliga pedagogiska idéer med referens till kognit-
ionsforskning.  

Den citerade debattartikeln fortsätter med krav på att lärarutbildningarna måste göras om i grun-
den. Av särskilt intresse för föreliggande studie är uppmaningen som ges att ”… den flummiga 
pedagogiken måste ersättas av evidensbaserad inlärningsforskning.” För att få belägg hänvisas lä-
saren till skribentens nya bok ”Obekväma sanningar om skolan.”. 

Så över till nedslag i de olika teman som behandlas. 

Svensk skola i kris 
Skolan med dess principer för att utbilda och undervisa är föremål föråtskilliga artiklar som be-
handlar oordning, bristande lärarauktoritet och felaktiga sätt att undervisa. I en artikel i Svenska 
Dagbladet tar sålunda Gabriel Heller Sahlgren upp frågan om den svenska skolans problem och 
hur de ska åtgärdas, med referens till sin nya bok.16 

I takt med att svenska elever vid slutet av 1900-talet började tappa mark i internationella 
prov uppstod en hätsk debatt kring vad som egentligen var problemet. (…) I en ny bok iden-
tifierar vi rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och mo-
dern historia. Boken lyfter fram den progressiva utbildningsfilosofins politiska och kulturella 

                                                           

16 Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji: Glädjeparadoxen: historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse. 
(Dialogos 2019) 
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seger i Sverige under andra hälften av 1900-talet som den viktigaste anledningen bakom 
kunskapsfallet. 

Den progressiva utbildningsfilosofin ses som skadlig för verksamheten i svensk skola och för 
dess resultat, vilket i sin förklaras med hänvisning till kognitionsforskning 

Problemet var bara att pedagogiken inte fungerade som det var tänkt, då den har negativa 
effekter på kunskapsinhämtningen. Enligt kognitionsforskningen är barn och ungdomar 
allmänt sett helt enkelt inte tillräckligt kognitivt och emotionellt mogna för att ta stort an-
svar för sin egen inlärning. 

Vad som krävs är nya reformer av skolan av klassiskt humanistiskt slag med fokus på kunskap 
och karaktärsutveckling: 

För att åter ta Sverige till den internationella toppen måste vi sjösätta reformer som skapar 
incitament för skolor, föräldrar och elever att fokusera på kunskapsinhämtning och karak-
tärsutveckling framför andra mål…. Detta innebär förändringar i skollagen och läroplanerna i 
vilka progressiva skrivningar måste lyftas ut, och elevers plikt att jobba hårt i skolan - samt skolans 
plikt att se till att de lär sig det - lyftas tillbaka.  (Gabriel Heller Sahlgren, SvD 2019-05-21) 

Det är progressivismens seger som ligger bakom att skolan är i kris och att skolresultaten går 
nedåt i de internationella jämförande studier av elevers kunskaper som görs. Heller Sahlgren har 
detta belägg gemensamt med flera andra skribenter genom hänvisning till sådana undersökningar 
som belägg. PISA och kris går ofta hand i hand! 

Brister och missförhållanden grundas ibland enligt inläggen av genomförandet av skolreformer, 
exempelvis grundskolereformen på sextiotalet som ställt till det för svensk skola idag. Vi kan se 
exempel på detta i en artikel Göteborgsposten där Isak Skogstad intervjuar Inger Enkvist. En kan 
där läsa: 

Problemen i den svenska skolan började tidigt, och införandet av grundskolan 1962 kan ses 
som en startpunkt för dagens problem. Man har inte haft bästa tänkbara kunskap som led-
stjärna när man har reformerat det svenska skolsystemet, utan man har prioriterat elevernas 
sociala utveckling. (Skogstad 2018-06-13) 

Ytterligare ett antal brister och missförhållanden ligger till grund för dessa problem. Lärarutbild-
ningarna betonar alltför mycket abstrakt pedagogik och läroplanerna håller inte måttet. I artikeln 
menar Skogstad/Enkvist att i framgångsrika skolsystem i andra länder ”… råder en utbredd re-
spekt för kunskap i hela samhället.” Att resultaten från de senaste internationella kunskapsmät-
ningarna visar på en uppgång för svensk skola ifrågasätts, eftersom ”… vi har helt enkelt inte ge-
nomfört de strukturella reformer som den svenska skolan har varit i behov av under lång tid.” 

I artikeln framstår ”det pedagogiska etablissemanget” som betydelsefulla för hur det står till i 
svensk skola: 
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De här personerna har påverkat den svenska skolan i hög utsträckning, eftersom de varit 
sakkunniga när läroplanerna 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 etablissemang.  

I artikeln utvecklas ytterligare innebörden av detta: 

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. 

Det pedagogiska etablissemanget framställs ha en skadlig inverkan på svenskt skolväsendet ge-
nom sina insatser vid läroplansreformer, l lärarutbildningar och inom skolmyndigheter. 

Undermåliga lärarutbildningar med svikande rekrytering 
Lärarutbildningarna brister är ett ofta återkommande tema i artiklarna ofta kopplat till förslag om 
hur den ska göras om. Här ges några exempel. I en artikel i Svenska Dagbladet behandlar Inger 
Enkvist rekryteringen till lärarutbildning utifrån uppgifter om brister i dess rekrytering som Skol-
verket presenterat. Hon sätter detta i relation till de lärarutbildningsreformer som genomförts se-
dan 1980-talet. 

Lärarutbildningens brist på attraktivitet är "elefanten i rummet" som ingen talar om. Det 
kan passa att tala om "elefant" därför att det finns lärarutbildning vid 28 lärosäten, och 
varje år antas runt 14 000 lärarstuderande. De lärarstuderande utgör runt 20 procent av 
alla studenter som antas till högskolan. Området disponerar runt 175 professorstjänster. 
Ändringar i lärarutbildningen genomfördes såväl 1988, 2001 och 2011 samtidigt som lä-
raryrket har fortsatt att sjunka i popularitet. Något måste göras. (SvD, 2020-06-20) 

Som underlag för vad som bör göras hänvisar Enkvist till en ny bok som hon skrivit: 

I min nyutgivna studie "Ny lärarutbildning nu!" (Dialogos 2020) analyserar jag varför 
Sverige bör reformera sin lärarutbildning, pekar på goda exempel från andra länder och ger 
konkreta förslag till förändringar (a.a.) 

Av särskilt intresse för den här undersökningen är två av de punkter som Enkvist lägger fram: 

3. Utbildningarna till förskollärare och yrkeslärare kan avkortas, och man bör överväga om 
även lågstadielärarutbildningen kan komprimeras. Förkortningen möjliggörs därför att kva-
liteten samtidigt stärks av inträdes- och avslutningsprov. För andra inriktningar förstärks 
lärarens ämneskunnighet jämfört med i dag genom att en termin flyttas från pedagogik till 
ämnesstudier.(a.a.) 
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Förslaget är tydligt formulerat och torde visa på vad Enkvist menar bör göras för olika lärarut-
bildningar genom att vissa av dem förkortas, studier i pedagogik minskas och ämnesstudier för-
stärks  

Artikeln visar också på formuleringar det pedagogiska kunskapsområdets betydelse i lärarutbild-
ningen. Vidare pekar Enkvist på möjligheten till fristående alternativ till lärarutbildningarna idag: 

4 Möjlighet öppnas för fristående utbildningsanordnare att ge lärarutbildning. Det finns ex-
empel från andra länder på alternativa lärarutbildningar som bland annat kan inriktas mot 
speciella ämnen eller elevgrupper. Sådana utbildningar kan locka välmeriterade studenter 
som annars inte skulle ha sökt lärarutbildning.(a.a.) 

Att införa privata alternativ till de statliga lärarutbildningarna ses som en åtgärd för att förstärka 
rekryteringen av nya lärare. 

Lärarutbildningarna är ett ofta återkommande problem i den politiska kritiken. De måste göras 
för att åstadkomma exempelvis en kunskapsförmedlande skola med kunniga lärare. Magnus Hen-
rekson och Isak Skogstad skriver sålunda i Dagens Nyheter: 

För att möjliggöra intentionen om att återupprätta vikten av den kunskapsförmedlande lä-
raren är det även avgörande att lärarutbildningen stärks. (…) För att på riktigt skapa lä-
rarutbildningar där blivande lärare får lära sig effektiva undervisningsmetoder behövs mer än 
en reform. I stället behövs helt nya lärarutbildningar för studenter som redan besitter ämnes-
kunskap, utbildningar som endast sträcker sig över en eller två terminer. Sådana utbild-
ningar ska rusta de blivande lärarna med modern kognitionsforskning, praktisk metodik 
och grundläggande kunskap om bedömning och betygsättning. För att undvika att tidigare 
misstag upprepas bör således inte de pedagogiska institutionerna involveras i utformningen av 
de nya lärarutbildningarna. (DN2019-02 

Debattörerna skriver om en förkortad lärarutbildning byggd på kunskaper om modern kognit-
ionsforskning.  

En lite annan vinkel har exempelvis skolexperten Lena Haldin. Hon skriver i Göteborgsposten: 

Svensk pedagogisk forsknings relevans och tillförlitlighet har då och då starkt ifrågasatts de 
senaste decennierna. Det har gått ett mode i att lägga fram resultat som stärker nya, ”pro-
gressiva” undervisningsmetoder, särskilt detta att redan i tidiga år låta eleverna självständigt 
söka kunskap. Man bör då hålla i minnet att pedagogisk forskning långt ifrån är någon 
exakt vetenskap utan i regel vilar på intervjuer, där forskaren både formulerar frågorna och 
tolkar svaren. Som bekant brukar det ju också heta: ”Som man ropar får man svar”. 
Denna forskningsinriktning har också lett till att lärarutbildningen ända sedan början av 
1990-talet snedvridits och lärarkandidaterna mer eller mindre ”hjärntvättats” till att om-
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fatta tron på att elevernas eget ansvar och kunskapssökande är den bästa vägen till kun-
skap. (…) Pisa-resultaten borde väl om något vara ett bevis på att svensk skolforskning 
visat fel väg! (GP 2017-09-03) 

Här skrivs om en snedvriden lärarutbildning med hjärntvättade elever som en följd av de pedago-
giska forskningens inverkan. Som belägg anförs PISA-resultat. 

Läroplaner som inte fungerar eller vilseleder  
Brister i och problem med läroplanerna återkommer ofta i de artiklar som studerats här. Det gäl-
ler ofta frågor om urval av innehåll eller krav på målformuleringar. Benjamin Dousa kombinerar 
detta i sin politiska kritik med andra brister i en debattartikel i Svenska Dagbladet, som samman-
fattas som följer: 

Skolans problem är en följd av en ny lärarroll, en förändrad pedagogik, och den postmodern-
istiska synen på kunskap som smugit sig in på lärarutbildningar och i läroplanen. (SvD  
2019-01-16) 

En viktig del av den politiska kritiken av skolans läroplaner rör deras syn på kunskaper som sägs 
vara för handen inom svensk pedagogisk forskning.  

Kunskap och kunskapssyn i läroplaner och forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet 
förekommer ofta i fokus, ibland knutet till termer som konstruktivism, postmodernism, samt 
satta i relation till bristande skolresultat eller flum. Det är alltså inte ovanligt att kritiken riktas 
mot ett skolsystem som bygger på en felaktig kunskapssyn och på en läroplan som inte kan han-
tera kunskaper på ett rimligt sätt. Sålunda skriver Åsa Wikforss med referens till sin nya bok "Al-
ternativa fakta - om kunskapen och dess fiender" i DN 2017-12-30 att Nobel-firandet  

… har kanske aldrig varit viktigare än i dessa dagar då populistiska krafter ifrågasätter 
värdet av vetenskaplig expertis. Samtidigt kan man konstatera att vår främsta kunskapsin-
stitution, skolan, karaktäriseras av en stor skepsis mot just den teoretiska kunskapen, det 
vill säga mot faktakunskaper.  

Vad som krävs är att ta itu med den dominerande kunskapssynen: 

…. (det) krävs en kritisk granskning av vad pedagogiska forskare sagt och säger om kun-
skapens natur. Flera ledande forskare påstår till exempel att kunskap är något tidsbestämt, 
att vad som var kunskap under antiken inte är kunskap nu. De hävdar att kunskap inte 
har med sanning att göra och att alla fakta är kulturellt bestämda. De menar att veten-
skapliga teorier inte ger en beskrivning av hur världen är utan bara utgör ett visst "perspek-
tiv". Detta är radikala filosofiska teser som framställs okritiskt, som om de vore etablerade 
rön, och det utan att dessa forskare har någon verklig kunskap i filosofi.  
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Wikforss menar att det är svårt att fastställa orsakerna till varför det blivit som det blivit. Hon 
drar dock paralleller till Frankrike och hävdar med referenser till viss litteratur: 

Efter att ha haft en skola uppbyggd runt idén om ett centralt kunskapsinnehåll som alla 
elever skulle ta till sig, argumenterade ledande intellektuella (däribland sociologen Bourdieu 
och filosofen Derrida) för att denna idé missgynnar de svagaste. I stället för att tvinga på ele-
verna ett givet kunskapsinnehåll, skulle skolan möta eleverna i deras verklighet och fokusera 
på egeninlärning och projektbaserad undervisning. Efter att dessa reformer genomförts sjönk 
den franska skolans resultat som en sten i internationella undersökningar. Framför allt tap-
pade man i likvärdighet (se Hirsch 2016, Why Knowledge Matters). 

Åsa Wikforss framför utifrån detta krav på att ta itu med forskningen inom det pedagogiska kun-
skapsområdet 

Det är hög tid att göra upp med den problematiska kunskapssyn som under lång tid präglat 
svensk pedagogisk forskning, våra lärarutbildningar och läroplaner.( …) Denna kunskaps-
syn lever kvar bland flera ledande pedagogiska forskare och den påverkar fortsatt den 
svenska skolans utveckling. 

Wikforss skriver – efter vad jag kan se – att kunskapssynen hos pedagogiska forskare 
också ställer till det för de läroplaner som formuleras vad som räknas som kunskap i 
skolan, vilket får dåliga konsekvenser för eleverna som inte klara av att hantera den des-
information som de utsätts för. 

Motsvarande hävdanden om bristande kunskapssyn förs fram i en artikel i SvD (2018-10-21) av 
Isak Skogstad, Magnus Henrekson, Martin Ingvar, Åsa Wikforss, och Inger Enkvist under rubri-
ken ”Ny kunskapssyn avgörande för Sveriges framtid”. De hävdar på basis av de då senaste 
PISA-undersökningarna att det finns stora problem: 

I de senaste internationella kunskapsmätningarna framkom visserligen att de svenska elever-
nas resultat inte längre fortsätter sjunka, men om man studerar undersökningarna närmare 
framträder en bild av ett skolsystem med fortsatt stora problem. 

Här lyfter skribenterna fram en ökad spridning av resultat bland eleverna. De formulerar det som 
att:                     

… det går dock inte att åstadkomma någon förbättring med läroplaner som bygger på en 
postmodern och extrem kunskapssyn som aktivt förhindrar effektiv kunskapsförmedling. 

Vad som bland annat krävs är en ny läroplan som vilar på andra principer än dem som nu är för 
handen i svensk skola. 
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… att en ny läroplan tas fram och att vi gör upp med det skolparadigm som präglas av en 
konstruktivistisk, postmodern kunskapssyn och en elevcentrerad pedagogik. 

Det är intressant att forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet framställs som (en) or-
sak till en skola i kris med – om nu inte sjunkande skolresultat – så ökande segregering. 

På ett liknande tema spinner Benjamin Dousa i DN debatt 2018-09-21, där han bland annat före-
slår Magnus Henreksom till utbildningsminister för att det  

”… kommer att krävas en politiker med ryggrad, då flera av de för skolsystemet nödvän-
diga reformer kräver en politiker som vågar gå i strid mot det pedagogiska etablissemanget. 
De har under en alltför lång tid låtit flum prägla den svenska skolan - och inte minst lärar-
utbildningarna.” (Dousa, 2019-09-21) 

En viktig uppgift, som förs fram av Dousa, är att se till att anslagen till pedagogisk forskning styrs 
om. 

För övrigt måste anslagen till den pedagogiska forskningen ses över. Det är inte rimligt att 
årligen spendera mycket stora summor på pedagogisk forskning som både har begränsad 
kvalitet och ett högst oklart användningsområde. Politik är att prioritera, och nu är det hög 
tid att forskning om effektiva undervisningsmetoder får de resurser som länge har saknats. 
(Dousa, a.a.) 

Här är det framför allt krav på effektivitet som lyfts fram och inte på mer av humanistisk bildning 
som andra läroplanskritiker formulerat vid urval av innehåll (se exempelvis debatten om läropla-
ner om historieundervisning, eller den kritik mot progressivismen som Gabriel Heller-Sahlgren 
riktat i Svenska Dagbladet 2019-05-21).  

En felaktig kunskapssyn framställs som orsak till bristande kunskaper och ökande kun-
skapsklyftor bland elever med olika bakgrund: 

Svensk skola står nu inför ett vägval. Ska vi fortsätta på den postmoderna flumvägen, som 
har lett till såväl högst mediokra kunskapsresultat och en oroväckande stor kunskapsklyfta 
mellan inrikes och utrikes födda elever, eller ska vi på allvar bana vägen för en likvärdig 
skola med kunskap i fokus? (Dousa, a.a.) 

Sammanfattningsvis framställs en felaktig – progressiv eller postmodernistisk – kunskapssyn som 
en grund för såväl formulering av läroplaner som dessas realisering i svensk skola. Och detta as-
socieras i sin tur till inflytanden från forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. 

Vilka medverkar i den politiska kritiken? 
Åtskilliga artiklar som erhölls hanterade andra områden än en politisk forskningskritik. Och en 
del artiklar riktade sig mot eller ifrågasatte den politiska kritiken med olika inlägg, som av Ingrid 
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Carlgren, Eva-Lotta Hultén, Magnus Hultén, eller Martin Persson. Eftersom jag här främst är in-
tresserad av den politiska kritiken tar jag inte med sådana artiklar. Jag tar inte heller med den kri-
tik som kommer inifrån det pedagogiska kunskapsområdet som av Harald Ekelund och av Jonas 
Linderoth, utan jag håller mig till den kritik som kommer utifrån och som strävar efter förändring 
av skola, läroplaner och lärarutbildningar och som därvid kritiserar forskningen. Detta inbegriper 
också inlägg att förstärka professionsinriktad forskning vid lärarutbildningarna som de av Lena 
Adamsson, Arne Arnkvist m.fl. 

Det är ett antal skribenter som framträder i de olika tidningarna. Enligt de sökningar som jag re-
dovisat framträder framför allt följande information: Skribenterna befinner sig utanför forskning 
inom det pedagogiska kunskapsområdet och har, enligt de presentationer som görs i anknytning 
till deras artiklar, fötterna inom andra områden, som politik eller skola, och inom akademin som 
verksamma inom Språk, Institutet för Näringslivsforskning, Svenska Akademin, och Vetenskaps-
akademin, eller i några fall som lärare eller skolägare. Det förhållandet att de inte ingår i det fors-
karsamhälle som de kritiserar gör det särskilt intressant att undersöka vad de har att föra fram 
som kritik. Och det förhållandet att vissa skribenter ofta kan ta plats på debatt- och ledarsidor 
hos stora dagstidningar gör dem till viktiga aktörer på Agora. 

Vidare finner vi några skribenter som genomför intervjuer eller kommenterar texter. De är oftast 
författare och journalister verksamma inom de analyserade dagstidningarna, men förekommer 
också på andra ställen som Kvartal och Quilette, efter vad som framgår av de nedslag som gjorts. 
Till bilden hör också att kritiken ibland återges i andra och mindre tidningar än de stora dagstid-
ningar som vi studerat här. 

Efter vad jag kan utläsa är det ett relativt litet antal skribenter som förekommer ganska ofta med 
sin kritik. Några av dessa förekommer också inom andra områden. 

Vad refererar skribenterna till? 
En första notering är att de flitigt förekommande författarna ofta hänvisar till egna böcker: 

Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji: Glädjeparadoxen: historien om skolans uppgång, fall 
och möjliga upprättelse. (Dialogos 2019) 

Inger Enkvist: Ny lärarutbildning nu! (Dialogos 2020) 

Isak Skogstad: Obekväma sanningar om skolan. (Natur & Kultur) 

Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren: Kunskapssynen och 
pedagogiken - Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas.  (Dialogos, 2017) 

Åsa Wikforss (2020). Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender. Fri tanke. 
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En andra notering är att en del av dem ibland skriver ihop eller hänvisar till varandra. Mediearki-
vet inte väl lämpat för denna typ av undersökningar, men vi kan se att samskrivningar eller samtal 
inte är ovanliga. 

Vilken forskning hänvisar skribenterna till? Efter vad jag funnit använder de sig i mycket stor ut-
sträckning av OECDs PISA-undersökningar – om på allmän nivå – och refererar framför allt till 
provresultaten till andra länder eller till utvecklingstendenser. I några fall hänvisar skribenterna till 
specifika texter från OECD som om lärares verksamhet i olika länder, eller genomgången av 
svenskt skolväsende av experter från OECD. Ett problem med debatt-artiklarna är att de referen-
ser och belägg som presenteras ofta är oprecisa och en får söka sig fram med olika verktyg för att 
försöka finna de texter som åberopas. Listan ovanför bör läsas mot detta förhållande. 

En tredje notering gäller referenser till vetenskapliga texter, vilket görs mycket sällan. Vad en kan 
se är, inte överraskande, att John Hattie’s välkända och diskuterade forskning förekommer som 
referens ett par gånger, liksom till Dylan Wiliam’s och Paul Black’s texter om undervisning och 
bedömning. Av särskilt intresse är referensen till E.D Hirsch knutna till frågor om en ny kun-
skapssyn och den ”knowledge-rich curriculum”.1718 Hirschs texter i utbildningsfrågor – liksom 
begreppet knowledge-rich curriculum – är nämligen mycket omdiskuterade inom det pedagogiska 
kunskapsområdet, exempelvis i England och är ofta refererad till den brittiska think-tanken Po-
licy Ground med dess lite särskilda inriktning.19 Hos Hirsch lyfts också fram betydelsen av att kri-
tiskt tänkande förutsätter fakta-kunskaper, som hos D.T Willingham.  

Vidare finns det, menar jag, på ett par ställen problem med hur skribenterna förhåller sig till olika 
teorier inom utbildningsområdet. Att Bourdieu skulle ligga bakom ett postmodernistiskt förfall 
inom franskt skolväsende håller jag inte för särskilt troligt.  

Jag har också i vissa fall svårt att hålla om påståenden rörande pedagogiska teoribildningar. Ex-
empelvis skriver Cecilia Garme i Svenska Dagbladet: 

I "Kunskapssynen och pedagogiken" gör forskarna en undersökning av litteraturen i ämnes-
lärarutbildningen. De (Henrekson m fl.) menar att de tänkare som har ikonisk ställning på 
litteraturlistorna, Lev Vygotskij, Jean Piaget och, framförallt, John Dewey, alla är en sorts 
postmodernister som betonar elevens eget sökande efter kunskap.(SvD 2017-09-22) 

Det är en bra idé att diskutera litteraturlistor – deras relevans och aktualitet – utifrån engagemang 
av såväl akademisk som politisk art. Jag är ingen varm anhängare av de namn som Garme näm-
ner, även om exempelvis Piagets arbeten veterligen har stor betydelse för systemteorier idag. Men 

                                                           

17 Hirsch Jr, E. D. (2009). The Core Knowledge Curriculum—What’s Behind Its Success?. Kaleidoscope: Contem-
porary and Classic Readings in Education. 
18 Se t.ex Dinh, H. (2019). Towards a Knowledge-rich Curriculum. Journal of Curriculum Studies Research, 1(1), 54-70. 
19 Se exemplevis  Yandell, J. (2017): Culture, Knowledge and Power: What the Conservatives have Learnt from E.D. 
Hirsch, Changing English, 24:3, 246-252. 
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jag tycker det är synd att de i sina olikheter föses samman och kategoriseras på detta sätt, som om 
deras insatser inte vore på allvar. I sådana frågor vore det viktigt att från forskarhåll gå in och dis-
kutera den sakliga grunden för de värdeomdömen som görs i den politiska kritiken. 

Sammantaget är det relativt lite av referenser och belägg som presenteras i de artiklar som jag ar-
betat med. Detta kan vara en rimlig konsekvens av att texterna är korta och mestadels presente-
rade på debatt- och ledarsidor. Men med det fokus på relationen mellan vetenskap och politik 
som är för handen här är det därför rimligt precisera vad skribenterna refererar till. Jag har därför 
ställt samman en liten litteraturlista baserad på texter refererade inom politiska kritiken av forsk-
ning inom det pedagogiska kunskapsområdet.20 

Ben, J., Andrés, S. H., & Steffen, K. (2012). TALIS The experience of new teachers results from TALIS 
2008: Results from TALIS 2008. OECD publishing. 

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: princi-
ples, policy & practice, 5(1), 7-74.  

Ericsson, K. A. (2008). Deliberate practice and acquisition of expert performance: a general over-
view. Academic emergency medicine, 15(11), 988-994. 

Gladwell, M. (2008). Outliers: The story of success. Little, Brown. 

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge. 

Hirsch, E. D. (2019). Why knowledge matters: Rescuing our children from failed educational theories. Harvard 
Education Press. 

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does 
not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and 
inquiry-based teaching. Educational psychologist, 41(2), 75-86. 

- Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in cognitive sciences, 14(7), 
317-324. 

Willingham, D. T. (2008). Critical thinking: Why is it so hard to teach? Arts Education Policy Review, 
109(4), 21-32. 

Vad ska åtgärdas enligt artiklarna? 
Genomgången av artiklarna som på olika sätt och mer eller mindre tydligt refererade till forsk-
ning inom det pedagogiska kunskapsområdet visade att denna forskning inte var adresserad. For-
mulerat annorlunda är det inte vi som är forskare inom området som skribenterna vänder sig till, 
efter vad jag kan se. 

                                                           

20 Jag vill klargöra att texterna i flera fall är resultat av mina egna efterforskningar på nätet, eftersom refererandet i 
flera av de aktuella artiklarna inte varit särskilt precist.  
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Artiklarna, som inte utgör en enhetlig samling texter, riktar sig istället till politiken – till politiker 
eller opinionen – eller till myndigheter med ambitionen att visa på behov av åtgärder inom skola, 
läroplaner, lärarutbildningar. Detta riktas i sin tur mot forskning inom det pedagogiska kunskaps-
området. Progressivism och post-modernism inom detta område ska bort och ersättas av annan 
forskning som vilar på en bättre kunskapssyn, exempelvis kognitionsvetenskap och neuroveten-
skap.  På så sätt kan brister och missförhållanden i skola, läroplaner och lärarutbildning åtgärdas. 

I genomgången ovan har jag visat på innehållet i denna kritik genom ett antal nedslag i de artiklar 
som jag gått igenom. En ofta förekommande kritik riktas mot progressivismen som pedagogisk 
idé och hur den förverkligats i svensk skola – ibland sammanfattad som flumpedagogik. Likaså 
vänder sig skribenterna mot den post-modernism som de framför som ett signum för forsk-
ningen inom det pedagogiska kunskapsområdet och för dem som kritikerna ser som det pedago-
giska etablissemanget. 

Vad som eftersträvas är, enligt min bedömning, framför allt tre förändringar: 

- Skolreformer som sätter kunskapen i fokus och då gärna med ett humanistiskt kunskaps-
ideal, men också i termer av effektivitet som gör att Sverige kan hävda sig som kunskaps-
nation. 

- Nya lärarutbildningar som vilar på en ordentlig kunskapssyn och inte på en postmodern-
istisk, relativistisk, och abstrakt uppfattning om kunskap.  

- Reformerade läroplaner med viktiga kunskapsmål som ställer läraren som kunskapsför-
medlare och motståndare till ”fake news” vilket i sin tur kan ställas mot populistiska och 
vetenskapsfientliga strömning 

Vad som i detta sammanhang förs fram är en ymnig kritik av forskning inom det pedagogiska 
kunskapsområdet. I åtskilliga inlägg hävdas att denna forskning bidrar till att fördärva lärarutbild-
ning och läroplaner och därför bör tas bort därifrån. Istället bör en förlita sig mer på kognitions-
forskning och neurovetenskap för att få kunniga lärare och elever. 

Avslutande diskussion och reflektion 
Jag tror att en ska akta sig för att se den politiska kritiken som en fråga om att ”traditionalister” 
ställs mot ”progressivister” och på så sätt bidra till polarisering inom det pedagogiska kunskaps-
området. Det torde vara mer fruktbart att se denna kritik som en del av det pedagogiska kun-
skapsområdet och undersöka vilka värdeomdömen och verklighetsomdömen som olika slag av 
sådan kritik vilar på. Och då också vara observant på vilka eventuella lärdomar som en kan dra av 
denna politik utifrån. 

Det finns, som jag ser det, en intressant kritik av forskningen inom det pedagogiska kunskapsom-
rådet som en orsak till problem och missförhållanden inom svensk skola och lärarutbildning. 
Kanske kan en se denna forskning som ett slags syndabock för dagens tillstånd. Varför det skulle 
vara så utvecklas inte närmar i artiklarna, vilket är synd, enligt min mening. Och det är sällsynt att 
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andra förklaringar lyfts fram, som ökande sociala och ekonomiska klyftor och deras betydelse för 
barns uppväxtvillkor och formandet av livsprojekt, eller förändringar i skolans uppdrag över tid. 
Här vore det möjligt att utveckla och pröva alternativa hypoteser i ett sakligt och organiserat sam-
tal om skola och utbildning. Här menar jag att det också vore av intresse att göra internationella 
analyser av forskningskritik och styrning av utbildning. Ser en till de referenser som görs är exem-
pelvis diskussionerna internationellt om kunskapssyn och kunskapsrika läroplaner av intresse att 
analysera, liksom i vad mån dessa diskussioner korresponderar mot dem som förs i Sverige. 

Sådana uppgifter kan en ta itu med framöver. Vad en däremot kan göra idag är att analysera den 
genomgångna politiska kritiken i relation till de spetsformuleringar av samspelet mellan vetenskap 
och politiskt engagemang som jag lyfte fram utifrån Sverker Gustavsson (2010) arbeten – då inte 
för att i första hand gå clinch med kritikerna utan för att undersöka innebörden och riktigheten i 
den kritik som förs fram. Jag vill i korthet lyfta fram tre uppgifter att ta itu med: 

Vad är det för verklighetsomdömen som kritiken vilar på? Det är intressant att läsa att skriben-
terna mycket ofta hänvisar till OECDs PISA-undersökningar som anledning till kritik av skolan i 
Sverige. Veterligen är dessa undersökningar grundade i det arbete som initierades av forskare 
inom pedagogik. Sålunda var professorn i pedagogik Torsten Husén (ex Husén, 1967) en för-
grundsfigur i sammanhanget liksom professorn i pedagogik vid Göteborgs universitet Jan-Eric 
Gustafsson med den forskargrupp han arbetar inom (med medlemmar som exempelvis Alli 
Klapp, Joanna Giota, Monica Rosén, Ulrika Wolff och Kajsa Yang Hansen) som betydelsefulla 
pedagogiska forskare inom detta område idag. Så skribenterna skulle kunna utveckla sakligheten 
deras kritik genom att ta del av den pedagogikforskning som de använder sig av.  

Ser en till den forskning som skribenterna refererar till är det vanligt att referera till egna böcker. 
Däremot är referenserna till vetenskapliga texter inom utbildningsområdet ytterligt sparsamt före-
kommande. Som det ser ut nu har beläggen mer karaktär av enskilda uppslag och s.k. Cherry-
picking än av ordentlig kunskapsorganisering för att hänvisa till Gustavsson (op. cit.). Nu ska en 
inte förakta uppslag, men det krävs ordentligt med intellektuellt arbete för att åstadkomma en 
transparent saklighet.  

Ett annat exempel av intresse här är också att det i artiklarna mycket sällan förekommer hänvis-
ningar till forskning och diskussioner bland forskare rörande det som de riktar kritik mot. Ta ex-
empelvis kritiken att lärarutbildningarna förstörts av progressivismen. Detta är sedan länge en 
omdiskuterad fråga vad gäller progressivismens faktiska genomslag i lärarutbildningarna och i de 
lärarutbildades undervisningspraktik (se exempelvis Labaree, Hirsch & Beatty, 2004 för en ge-
nomgång av frågan, eller varför inte till bidrag i handböcker rörande forskning om lärarutbildning 
som till Cochran-Smith et al, 2008). I samband med diskussioner om progressivismen har också – 
nationellt och internationellt – forskning med fokus på kunskapsmätningar och effektivitet lyfts 
fram, liksom betydelsen av kunskapsrika läroplaner och bildningsgångar. Att hänvisa till debatten 
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i andra länder skulle, enligt mitt förmenande, inte bara ge en mer saklig bild av lärarutbildningar-
nas möjligheter och begränsningar, utan också av forskningen inom det pedagogiska kunskaps-
området.  

Sammantaget skulle kritikerna kunna ha stort utbyte med forskare av de territorier som de kritise-
rar för att utveckla sakligheten i såväl värdeomdömen som verklighetsomdömen. Att åstad-
komma en sådan kunskapsorganisering skulle då också bidra till att utveckla kvaliteten i samspelet 
mellan vetenskap och politiskt engagemang i frågor om exempelvis läroplaner, lärarutbildning 
och pedagogiska verksamheter. 

På liknande sätt borde vi som forskare inom det pedagogiska kunskapsområdet kunna få ut en 
hel del genom att försöka förhålla sig intresserat till det som förs fram inom den politiska kritiken 
av det område som vi beforskar. Oliktänkande bör man – åtminstone i den bästa av världar – se 
som en tillgång, om inte annat för att utveckla kunskapsorganisering och även den egna forsk-
ningen.  

Den politiska kritiken av forskning inom det pedagogiska området kan förstås som en del av den 
agora (se Nowotny m fl., 2003) där vetenskap och politik interagerar i frågor om utbildning och 
skola. Jag har här försökt visa på inspel som görs inom den politiska kritiken. Sådana inspel kan 
ses som en strävan efter vad Fuller kallar ”modal power” – att kunna bestämma över vad som är 
politiskt möjligt och önskvärt att göra inom det pedagogiska området och vad som är omöjligt 
och bristfälligt. Och för forskning inom det pedagogiska området är en viktig uppgift att infor-
mera sig om vad som hävdas och för att undersöka sakligheten i, och konsekvenser av, det som 
förs fram. Detta menar jag är en del av forskningens uppgifter i samhället! 
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