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Om nyttan av forskning i pedagogik – Några 
reflektioner 
Ulf P. Lundgren1 

Om en elev frågar en lärare om varför man skall lära sig just detta avsnitt, 
eller denna frågeställning, eller denna text, blir svaret med största sannolik-
het att det är nyttigt. Vi lever i en tid där kunskapens värde är dess nytta. 
Men vet vi vilka kunskaper som är nyttiga och för vad och för vem? 

Låt mig gå tillbaka till mitten av 1800-talet. Den 18 juni 1842 underteck-
nade Carl XIV Johan ”med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och 
Wendes Konung”, beslutet om en lagstadgad folkskola. Den första paragra-
fen i stadgan inleds med: ”I varje stadsförsamling och varje socken på lan-
det bör finnas minst en, helst fast, skola med vederbörligen godkänd lärare”. 
Den kunskap som här skulle överföras var att läsa och skriva, de fyra räkne-
sätten och Luthers lilla katekes. Hade en elev vågat ställa frågan om varför 
man skulle lära sig det kan mycket väl svaret ha varit, att det var till nytta för 
den medborgliga plikten att hedra Kung och fädernesland och att rätt frukta 
Gud.2 Det fanns för den enskilde en konkret nytta att kunna läsa Luther lilla 
katekes och därmed kunna konfirmeras. Först då fick man gifta sig.  

Oavsett sammanhang och tid vågar jag påstå att det alltid funnits i varje 
form av ordnad undervisning en nyttoaspekt. Går vi tillbaka till de första 
kända skolorna i Mesopotamien, i landet mellan Eufrat och Tigris skapades 
dessa skolor – Edduban (tavelhus) – för att barn skulle lära sig att läsa och 
skriva. Här utbildades för ett yrke; skrivarens. Skrivaren hade många uppgif-
ter, att upprätta kontrakt och förteckningar, skriva kvitton, bokföra transakt-
ioner, sköta registrering av medborgare och en rad liknande sysselsättningar, 
där det var betydelsefullt att kunna skriva och dokumentera. Kunskaperna 
var nyttiga och utbildningen betydelsefull för samhällsekonomin. 

Med tillkomsten av skolor utvecklas också begrepp och föreställningar 
om lärande, minne och om kunskap. Den direkta och praktiska nyttan av 
utbildning utvecklades till abstrakta föreställningar om kunskapens natur och 
värde. I det antika Grekland formades begreppet Paideia. Begreppet använ-
des såväl av sofisterna som av Platon, även om deras uppfattningar var olika. 

                                                
1 Texten är en bearbetning av ett föredrag vid Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetsakademin i 
Göteborg, 12 oktober 2015. 
2 Tingsten, H. (1969). Gud och fosterlandet. Studier i hundra års skolpropaganda. Stock-
holm: P. A. Norstedt & söners förlag. 
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Begreppets innebörd är vishet eller en bildning omfattande människans po-
tentiella förmåga till bildbarhet.3 I formandet av en vis eller bildbar männi-
ska är inte den praktiska nyttan tydlig, även om den finns där. Men i Platons 
bildningsprogram fanns en nyttoinriktning. Formandet av förmågan att ar-
gumentera, att tala och att övertala innebar en talekonst som var nyttig för att 
kunna styra staten – ”en specialiserad träning i konsten att behärska sina 
mänskliga får eller sin mänskliga boskap” skriver han i Republiken.4  

Termen bildning återfinns hos medeltidens mystiker.5 Då handlade det om 
att i sin bildningsgång närma sig Guds bild; att använda sinnena och att 
kunna benämna tingen innebar att söka Guds tanke bakom allt som existerar 
och att erövra ett språk för att tala och skriva om det. Även i tanken om vis-
het om bildning finns en form av nytta. Bildningen eller formandet är av 
värde för att förverkliga ett kunskapsideal eller för att så långt möjligt bli 
Guds avbild. Då Gud har skapat allt kan man genom att ha kunskap förstå 
Guds verk och vilja. Här finns alltså en form av tanke på nytta. För övrigt är 
ju strävan att bli Guds avbild hybris. Att bli ängel torde vara en mer rimlig 
ambition. 

Under 1700-talet får begreppet bildning en ny mening. Först används 
termen både för utbildning och bildning. Därefter sker en distinktion. För att 
citera Sven-Eric Liedman:  

”I utbildningen är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av di-
verse regler. Det är en process styrd utifrån; individen anpassar sig efter en 
yttre form. Den som bildar sig är däremot fri enligt den gängse föreställning-
en. Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att för-
ändra den person som man blivit. Kunskapen ses som egenvärde och inte 
som medel för något annat. Kontrasten mellan bildning och utbildning har 
satt sig hårt i språket. Den har stor enkelhet och kraft.”6 

Tillåt mig förenkla frågan om utbildningens nytta till att peka på att det finns 
tre olika sätt att se och förstå vad skola är och syftar till. Enligt det första 
synsättet skall skolan lära ut kunskaper som är nyttiga. Kunskaper som di-
rekt kan användas i produktionen, men också behövs för att människan ska 
kunna verka i ett samhälle. I detta syfte styrs skolan av olika instrument för 
att kunna mäta det nyttiga och reglera verksamheten så att detta sker. Enligt 
det andra synsättet är den primära uppgiften för skolan är att skapa förutsätt-
ningar för människan (eleven/barnet) att kunna söka, utveckla och analysera 
kunskaper i syfte att utveckla sin potential. I detta innesluts också att kunna 

                                                
3 Jfr. Garefalakis,. J. (2004) Paideia. Om bildningens historiska rötter. Stockholm: HLS 
förlag (sid. 99). 
 4 Plato. London: Routledge & Kegan Paul. 1945. Sidan 46. Från Republiken 416 a. 
5 Broady, D. (1992).”Bildningstraditioner och läroplaner”. SOU 1992:94: Skola för bildning. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. Sid. 347 – 370. 
6 Liedman, S-E. (2014). ”Vad formar en människa?” Lundgren, U.P. Säljö, R. & Lieberg, C. 
(red.). Lärande, Skola, Bildning. Stockholm: Natur och Kultur. Sid. 230. 
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verka som samhällsmedborgare, men vägen dit är en annan. Enligt det tredje 
synsättet är utbildning främst en fråga om social positionering. Det kan ut-
tryckas som en skillnad mellan att utbilda sig för att bli något och att utbilda 
sig för att man är något. Det senare kan illustreras med exemplet Eton eller 
för all del Lundsberg. Till Eton kommer man inte för att bli något. Dit kom-
mer man för att man är någon som skall formas att bete sig som den man är. 

Med denna reflektion om nyttan i utbildningen har jag förhoppningsvis 
skapat en ram för att nu ta upp frågan om nyttan av pedagogisk forskning 
och hur synen på denna nytta har förändrats över tid.. 

Moderniseringen av nyttan 
I varje samhälle måste det uppväxande släktet lära sig språk, attityder, kun-
skaper och riter. Detta sker i familjen, i stammen, i byn eller i någon annan 
form av primärgrupp. Med framväxten av ett samhälle och en stat etableras 
former för denna kulturella reproduktion.7 Skolor blir till, som Edduban, för 
att utbilda för praktiska uppgifter och med tiden utvecklas uppgifter att lär ut 
mer abstrakta kunskaper och förhållningssätt. Med produktionens förändring 
kommer också primärgruppens reproduktion att inordnas i skolor.  

Med reformationen ifrågasätts den dominerande världsbilden och med 
upplysningen sker en revolution i tänkandet. Upplysningen är, skriver Kant, 
”människans utträde ur sin omyndighet”.8 Upplysningen gav en ny syn på 
människan och hennes möjligheter att påverka och forma sin värld. Männi-
skan kunde träda ut ur sin omyndighet och skapa sig en framtid – hon var 
inte längre vald utan kunde välja. Detta är modernitetens credo.  

Det är nu och framåt som de vetenskapliga framstegen kommer och med 
den också en annan och påtaglig nytta av kunskap. Under 1800- och 1900-
talen flätas kunskap och nytta samman. Människan underordnar sig nyttan. 
Belysande är mottot för världsutställningen i Chicago 1933 som löd: ”Sci-
ence Finds, Industry Applies, Man Adapts”.9 

Som sagt, med tillkomsten av skolor utvecklas tankar, begrepp och termer 
om undervisning, lärande och minne. Denna kunskap har betydelse och är 
nyttig för att bygga upp läroplaner, undervisningsmetoder och bedömningar 
av kunskaper. De vetenskapliga framstegen och etablerandet av pedagogik 
som vetenskap sker utifrån uppfattningen att forskningen skall vara nyttig 
för utbildningens planering och för dess genomförande. Vi kan här se två 
tillämpningsområden för pedagogisk forskning. Ett område är underlag för 

                                                
7 Se vidare Lundgren, U. P. (1991).Between Education and Schooling: Outlines of a diachron-
ic curriculum theory. Geelong, Victoria, Australia: Deakin University, Australia. 
8 Kant, I. (1784). Beantwortung der frage: was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift. 
December: 481–494. 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Century_of_Progress. Mottot uttrycktes också som: Science 
explores, Technology executes, Mankind conforms. 
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planering implementering och utvärdering av reformer. Det andra tillämp-
ningsområdet är forskning om undervisning, lärande och minne. I skollagen 
står att undervisningen skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Forskningens nytta är pedagogikens kärna, men under den senare delen av 
nittonhundratalet kan vi se en form av nyfikenhetsforskning växa fram som 
inte motiveras av nytta. Den handlar istället om att förstå utbildning och 
skola som en fråga om kulturell reproduktion. 

Disciplinen pedagogik handlar ytterst om samhällets genetik. Pedagogi-
kens grundbegrepp blir makt, kontroll, läroplaner, kunskap, lärande och 
minne. Några av dessa begrepp börjar utvecklas under 1800-talet då pedago-
gik som vetenskap formas. Kants efterträdare Johann Friedrich Herbart är en 
av de första tänkarna som utvecklar ett system av begrepp för att förklara 
och ge svar på grundläggande frågor om hur en läroplan formas och motive-
ras; hur människa lär och minns och utvecklar kunskapsintressen. Vad gäller 
uttolkandet av dynamiken och topografin i associationernas struktur kom 
Herbart att påverka Freuds arbete10, men hans arbeten påverkade också i hög 
grad lärarutbildning. I USA grundades 1895 the National Herbart Society,11 
som efter många omvandlingar kom att finnas fram till 2008. 

Året 1879 brukar anges som den moderna psykologins födelseår. Vad som 
åsyftas är att Wilhelm Wundt i Leipzig inrättade det första psykologiska 
laboratoriet. Wundt var fysiolog och blev professor i filosofi. Dessa två om-
råden var grunden för vad som kom att kallas psykofysik dvs. studier av 
varseblivningar i förhållande till hur sinnesorganen fungerar. Till laboratoriet 
i Leipzig kom en rad unga forskare från olika länder för att studera och lära. 
När de återvände till sina hemländer tog de med sig nya idéer och metoder. 
Leipzig blev ett centrum för den nya experimentella psykologin. Ett decen-
nium senare (1891)12 etablerades ett laboratorium i St. Petersburg, där Ivan 
Petrovitj Pavlov byggde upp en forskning med djurmodeller. Han studerade 
bland annat hur bukspottkörteln neurologiskt påverkades. För sina upptäck-
ter fick han 1904 nobelpriset i medicin. Han observerade under sina experi-
ment att försöksdjuren lärde sig att maten serverades på en tallrik. Efter ett 
tag började de utsöndra saliv när de såg en tallrik. Dessa enkla observationer 
var grunden till behaviorismen, som under decennier kom att dominera psy-
kologi och pedagogik. 

Psykologi och pedagogik blev empiriska vetenskaper. Inlärning och min-
net blev centrala forskningsområden. Många gånger motiverat av dess till-

                                                
10 Wyss, D. (1961). Die Tiefenpsychologischen Schulen von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. Göttingen; Vanderhoeck und Ruprecht. Sid. 97 ff. 
11 Publicerade fem årsböcker innan den ändrade namn till the National Society for the Study 
of Education (NSSE; 1901 – 2008). Grundarna var framför allt filosofer men också förutom 
pedagoger psykologer. 
12 Pavlov hade då blivit chef för chef för fysiologiska avdelningen vid institutet för experi-
mentalmedicin och sex år senare blev han professor i fysiologi. 
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lämpning inom skola och lärarutbildningen. Forskningen skulle ge grunden 
för undervisning och därmed vara till nytta.  

Hur kom då pedagogiken till Sverige? I början av 1900-talet kom svenska 
politiker att kräva inrättandet av en professur i pedagogik.13 Riksdagsmännen 
Berg och Hammarlund lade år 1905 fram en motion i riksdagen om en sådan 
professur. De menade att den undervisning i pedagogik som borde bedrivas 
vid folkskoleseminarierna krävde kompetenta lärare. Så länge pedagogik inte 
fanns som ämne kunde inte behövlig kompetens inhämtas i Sverige. Dessu-
tom behövdes pedagogik i läroverkslärarnas utbildning. Motionärerna fram-
höll att den psykologiska vetenskapen nu hade utvecklats så att den kunde 
tillämpas i lärarutbildningen. Pedagogisk forskning skulle vara nyttig för att 
förbättra såväl skolsystemet som lärarutbildningen. 

År 1910 tillträdde Bertil Hammer professuren i pedagogik vid Uppsala 
universitet. Vid installationen den 8 oktober höll han en föreläsning med 
titeln: ”Pedagogiska problem och forskningsmetoder”. Några år senare följ-
de en professur vid Lunds universitet. Den benämndes psykologi och peda-
gogik. Den första innehavaren – Axel Herrlin – höll sin installationsföreläs-
ning över temat ”Psykologins utveckling till exakt vetenskap”. Den första 
lärostolen i enbart psykologi inrättades först 1948 vid Uppsala universitet. 

Under tiden fram till andra världskriget är pedagogik och psykologi som 
forskningsfält och discipliner sammanflätade. En rad studier görs med didak-
tisk inriktning och med nyttjande av kunskap om inlärning. Nyttan ligger nu 
i att forskningen skall modernisera lärarutbildningen och därmed skolan. Det 
växer fram en form av rationellt nyttotänkande. I USA kom den att bland 
annat ta sig uttryck i utvecklandet av metoder för att beskriva, mäta och välja 
ut nyttiga kunskaper. Omfattande undersökningar gjordes av hur kunskap 
användes i vardagslivet och vad olika utbildningar krävde för förkunskap-
er.14 

Den första satelliten – Sputnik – som skickades upp i rymden 1957 kom 
att få en betydelse för läroplaner och inte minst pedagogisk forskning i USA, 
men fick också betydelse för svensk pedagogik. Att Sverige hade varit utan-
för kriget innebar ett ekonomiskt försteg, som möjliggjorde ett omfattade 
reformarbete. Den pedagogiska forskningen i Europa och särskilt Tyskland 
hade tidigare påverkat den svenska forskningen. Men nu kom impulserna 
och forskningsutbytet från USA, inklusive ”Sputnik-krisen” som gjorde av-
tryck i Sverige i anslutning till skolreformerna under 1960-talet. 

                                                
13 Lundgren, U.P. (2009). ”Om pedagogikämnet som undran och nytta”. Wikander, L., Gus-
tafsson, C., Riis, U. & Larson, L.: Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: pedagog-
iska institutionen, Upsala universitet. 
14 Det är framför allt två forskare som här bör nämnas dels Bobbitt (Bobbitt, F. (1924). How 
to make a curriculum. Boston: Houghton. Mifflin Company.) och Charters (Charters, N.N 
(1924) ”functional Analysis as the Basis for Curriculum Construction.” Journal of Education-
al Research, 1924, X 3, 214 – 222). 
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Året efter Sputnik grundades International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (IEA). Professor Torsten Husén var en av grun-
darna och under många år dess ordförande. Syftet var att bygga ett nätverk 
av forskare, som med utgångspunkt i internationella kunskapsmätningar 
skulle utveckla komparativa studier av skolsystem. Tiden var väl vald. 
Rymdkapplöpningen påverkade skolutvecklingen. IEA kom att genomföra 
en rad internationella kunskapsmätningar och gör så fortfarande. 

Den centrala frågan för utbildningspolitiken och därmed för reformering-
en av skolväsendet var den så kallade differentieringsfrågan. När skulle bar-
nen delas upp i olika studievägar? Det parallella skolsystemet hade ifråga-
satts, men något svar på hur en enhetsskola skulle organiseras fanns inte. 
Redan under kriget tillsattes en utredning – 1940 års skolutredning – som 
skulle se över hela skolsystemet. Det var en omfattande utredning som ge-
nomfördes. Över 10 000 sidor utredningsmaterial producerades, men något 
svar på frågan om skolans organisation gavs inte. Innan utredningen avslu-
tats tillsattes en ny utredning. Denna gång var utredningen parlamentariskt 
sammansatt med Tage Erlander som ordförande – 1946 års skolkommission. 
Kommissionen gav en grund för en enhetsskola vad gällde inriktning, men 
den gav inget svar på differentieringsfrågan. Båda utredningarna hade anlitat 
landets fyra professorer i pedagogik. De ombads yttra sig över differentie-
ringsfrågan utifrån den forskning som fanns, men ett entydigt svar kunde de 
inte ge. På 1950-talet påbörjades en försöksverksamhet med enhetsskola i 
syfte att empiriskt pröva vilken organisation som var bäst. Den pedagogiska 
och psykologiska forskningen var väl rustad för att utvärdera olika modeller 
eftersom det krävde ett metodiskt kunnande och en vana att hantera stora 
datamängder. Många pedagoger och psykologer behärskade detta. Flera av 
forskarna hade arbetat inom militärpsykologin med psykometriska fråge-
ställningar och stora datamaterial. I samband med reformverksamheten växte 
således en forskning fram i Sverige som riktades mot att vara nyttig för ut-
bildningsplaneringen och för utvärdering av skolsystemet. 

De stora reformernas tid 
På 1950-talet sker en förändring av den pedagogiska forskningen vad gäller 
uppfattningen om dess nytta. Under 1950- och 1960-talens reformverksam-
het knöts forskare till olika utredningar och till ansvariga myndigheter. 
Skolöverstyrelsen fick på 1960-talet i uppdrag att utvärdera skolväsendet och 
komma med förslag till förändringar.15 Till detta uppdrag knöts ett särskilt 
forskningsanslag. 

Det var alltså här forskningen i USA kom att få betydelse för svensk 
forskning. Som en konsekvens av det kalla kriget och kapplöpningen i rym-
                                                
15 SFS 1965:37 § 37 
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den kom läroplansfrågor att bli viktiga. Här handlade det om att stärka ut-
bildningen i matematik och naturvetenskap. Nyttan var knuten till nationens 
behov av kunskap och frågor om effektivitet kom att sättas i fokus. Utbild-
ningsteknologin baserad på behaviorismen utvecklades. Till en del hade 
utbildningstekniska lösningar utprövats och använts med framgång i den 
militära utbildningen i USA under kriget. En grundläggande modell byggde 
på att precisera målen, att forma inlärningsprocessen i små steg och att hela 
tiden utvärdera. Denna modell kom att kallas Tylers ”rational”.16 Utvärde-
ring kom också att bli ett särskilt forskningsområde.  

Under 1960- och 70-talen kom en rad studier att genomföras, vilka fick en 
internationell uppmärksamhet. Sverige var ett land där den pedagogiska 
forskningen var till nytta i samhällsbygget. I samband med försöksverksam-
heten genomfördes studier av matematik, svenska, samhällskunskap, fysik 
och kemi i de tre sista årskurserna av enhetsskolan i relation till behov av 
kunskaper i arbetslivet. Även själva undervisningsprocessen följdes.17 Se-
nare genomfördes en studie av kraven på gymnasiet.18 Utbildningsreformer-
na handlade om en total omorganisation av skolväsendet med en allt starkare 
inriktning mot att fostra människor. Mot bakgrund av 1930-talets framväxt 
av fascistiska rörelser och nazismens terror var det viktigt med en demokra-
tisk fostran, vilken uppfattades som ett ständigt pågående arbete. Detta ut-
trycktes tydligt i Skolkommissionens betänkanden och i de nya läroplanerna. 
Efterkrigstidens samhälle skulle bygga på rationella beslut och därmed ett 
nyttjande av vetenskap. För pedagogiken innebar det att skapa en kunskap 
som gav underlag för måldokument och kursplaner, utveckla effektiva meto-
der för undervisning och att utvärdera och kritiskt följa skolans verksamhet. 
Pedagogiken var alltså nyttig. Den gav underlag för politiska ställningsta-
ganden. Dahllöfs studie av kraven på gymnasiet samt hans utveckling av den 
så kallade ramfaktormodellen är två exempel.19 Härnqvist studier av begåv-
ningsreserven och av vägen genom gymnasiet är två andra exempel. Dessa 
studier kom att påverka gymnasiets dimensionering och organisation.20  

Under 1970- och 80-talen förändrades reformverksamheten. Nu gällde det 
inte längre vad som var bästa alternativ och bästa organisation. Reformerna 

                                                
16 Tyler, R.W. (1950). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: Chicago 
University Press. 
17 Bromsjö, B. (1961). Samhällskunskap som skolämne. Stockholm: Norstedts. Dahllöf, U. 
(1960). Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet. Stockholm: SOU 1960:15. 
Johansson, E. (1961). Kursplaneundersökningar i fysik och kemi. Stockholm: Alqvist & Wik-
sell. 
18 Dahllöf, U. (1963). Kraven på gymnasiet. Stockholm: SOU 1963:22. 
19 Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell. 
20 Husén, T. & Härnqvist, K. (2000). Begåvningsreserven: en återblick på ett halvsekels for-
skning och debatt. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria. Härnqvist, K. & Grahm, 
Å. (1963). 1960 års gymnasieutredning. 1, Vägen genom gymnasiet : elevernas syn på 
valsituationer och studieformer. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet 
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riktades in mot konsekvenserna av tidigare reformer. Hur skulle reformerna 
justeras efter ändrade villkor och krav?. De frågor som den pedagogiska 
forskningen stod inför nu, var att utveckla kunskap om varför något funge-
rade eller inte, eller varför ett visst resultat erhölls eller inte. Att vara nyttig 
handlade nu om att utveckla begrepp och fastställa relationerna mellan be-
grepp; att konstruera och pröva olika förklaringsmodeller.21  

Ramfaktorteorin är ett sådant exempel på en empiriskt grundad förkla-
ringsmodell, där undervisningens formande och dess resultat tolkades i för-
hållande till organisatoriska ramar som tid, elevgruppers storlek och förkun-
skaper, men också utifrån mentala ramar, dvs. föreställningar som utgår från 
normativa utsagor om hur undervisning skall bedrivas. Denna förklarings-
modell kom också att kopplas till grundläggande läroplansteoretiska frågor 
om urval och organisation av kunskaper. Den utvärdering av pedagogisk 
forskning som gjordes i slutet av 1990-talet av Humanistiskt-samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet pekade på att denna forskningsansats blev 
internationellt uppmärksammad.22 

Högskolereformen 1977 kom under 1980-talet att innebära att lektorer 
inom lärarutbildningen skulle vara disputerade. Pedagogiken hade utvecklats 
i samspel med reformverksamheten. Den hade riktats mot övergripande frå-
gor och till viss del hade den psykologiskt orienterade forskningen avtagit 
och ersatts av sociologiska och politologiska perspektiv. Pedagogikens nytta 
i förhållande till lärarutbildningens behov minskade, samtidigt som kraven 
och efterfrågan på en didaktiskt inriktad forskning ökade. Nu återkommer de 
krav på pedagogisk forskning som hade ställts när pedagogik blev en aka-
demisk disciplin. Nyttan av pedagogisk forskning blev återigen att ge lärar-
utbildningen en vetenskaplig grund och därmed utveckla lärares kompetens. 

Den ökade internationaliseringen och senare globaliseringen innebar att 
utbildningspolitiken ändrade karaktär. Kalla krigets krav på ett konkurrens-
kraftigt utbildningsystem hade handlat om den tekniska kompetensen. Nu 
breddades diskussionerna kring vilka kunskaper skolan skulle leda till. Till 
denna diskussion fogades också frågan om hur utbildning skulle kunna göras 
mer effektiv. Utbildningens expansion hade tagit mer av offentliga resurser. 
Den neoliberala marknadstanken uppfattades allt mer som en möjlig lösning. 
År 1983 publicerades i USA rapporten ”A Nation at Risk: The Imperative for 
Educational Reform”. Rapporten hade lagts fram av president Reagans ”Nat-
ional Commission on Excellens in Education”. Det var ett apokalyptisk sce-
nario som beskrevs. Radikala reformer var nödvändiga. Kraven på kontroll 
av resultat och utkrävande av ansvar var nödvändigt. Accountability blev 
ledordet. Rapporten kan sägas vara ett bra exempel på hur en lösning presen-
                                                
21 Se vidare Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Utbildningsreformer och politisk 
styrning. Stockholm: Liber. 
22 Achtenhagen, F. Rosengren, K. E. & Öhngren, B. (red.) (1997). An evaluation of Swedish 
research in education. Stockholm: Swedish Council for Research in the Humanities and Social 
Sciences. 
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teras genom att konstruera ett problem. Rapportens empiriska bas visade sig 
vara svag. I själva verket hade USA ett ganska väl fungerande skolsystem, 
som också visade goda resultat i internationella mätningar.23 De reformer 
och den diskurs som följde kom dock att påverka reformer av offentlig verk-
samhet i många andra länder.24 En konsekvens av en ökad kontroll blev en 
förskjutning som i sin tur påverkade de krav som ställdes på pedagogisk 
forskning. Nyttan handlade om att utveckla indikatorer på utbildningars kva-
litet och att mäta resultat. Denna förändring sker i en alltmer internationell 
diskurs. Internationella organ som OECD fick en allt tydligare policyroll och 
inte minst en roll att genom bland annat utvärderingar av medlemsländernas 
skolsystem bedöma forskningens nytta. 

På 1980-talet kom utvecklandet av välfärdssamhället att ifrågasättas uti-
från dess effektivitet men också på grund av en ökad ostyrbarhet.25 I Sverige 
tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppdrag se över den politiska 
styrningen av skolväsendet.26 En reform vad gällde huvudmannaskapet ge-
nomfördes, där kommunerna fick överta arbetsgivaransvaret27 och ett system 
för ansvarsfördelning fastställdes.28 Denna ansvarsfördelning byggde på 
tydliga relationer mellan stat och kommun å ena sidan och mellan politiker 
och professionella å andra sidan. 

Med denna ansvarsfördelning följde en rad reformer. Skolöverstyrelsen 
lades ned och ersattes med Statens Skolverk, nya läroplaner tillkom liksom 
ett nytt betygssystem.29 Under 1990-talet utvecklades ett fristående skolsy-
stem. Därmed etablerades en utbildningsmarknad och med den en ny mål- 
och resultatstyrning. Visserligen har skolan alltid varit mål- och resultats-
tyrd, men nu utvecklades en tydligare modell för detta. Läro- och kurspla-
nerna kom att bygga, så långt möjligt var, på grundläggande begrepp och ge 
utrymme för lärare att välja stoff. I den diskussion som fördes om läropla-
nerna fanns en uppfattning att den då pågående samhällsomvandlingen kräv-
de en vidare syn på kunskaper och inte minst på kompetens. Det var viktigt 
att det professionella ansvaret var tydligt och att lärarnas professionella kun-
nande utvecklades.  

                                                
23 Berliner, D. C. and Biddle, B. J. (1995). The Manufactured Crisis: Myths, Fraud, and the 
Attack On America's Public Schools. New York: Basic Books.  
24 Lundgren, U. P. (2013). Sweden—from governing with curricula to steering with out-
comes. Kuiper, W. and Berkvens, J. (eds) Balancing Curriculum Regulation and Freedom 
across Europe. CIDREE Yearbook 2013. Enschede, The Netherlands: SLO), 269–286. 
25 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (1986). Politisk styrning och utbildningsreformer. Stock-
holm: Liber. Utbildningsförlaget. 1986.  
26 Prop. 1988/89:4. Skolans utveckling och styrning. Stockholm: Utbildningsdepartementet; 
SOU 1988:20. En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
27 Prop. 1989/90:41. Kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande 
skolledare och syofunktionärer. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
28 Prop. 1990/91:18 Om ansvaret för skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
29 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stock-
holm: HLS Förlag/Liber. 
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I 1990-talets reformarbete nyttjades pedagogisk forskning, till en del, men 
bilden är splittrad. Den Läroplanskommitté som tillsattes var expertsamman-
satt och kom att baseras på forskningsresultat och samarbete med forskare, 
medan en samtida parlamentariskt sammansatt betygsutredning inte anlitade 
forskarutbildade. Den pedagogiska forskningens nytta kom att alltmer be-
stämmas och inramas av olika beställare.  

Under början på 1990-talet skedde stora förändringar. Östtyskland blev 
1990 en del av Tyskland. Året efter upplöstes Sovjetunionen. Sverige ge-
nomgick en finansiell kris i början av decenniet. Samma dag som den nya 
läroplanen presenterades gick Riksbankens marginalränta upp till 500 %.  

Den ansvarsfördelning som tillkom på 1980-talets slut blev svår att upp-
rätthålla. Omvärldsförändringar, krav på nya kunskaper i skolan och bris-
tande resurser blev till en svårlöst ekvation. I dessa förändringar riktas en 
kritik mot den pedagogiska forskningen. En liknande mediebild av skolans 
resultat som den i ”A Nation at Risk” hade målat upp, gavs nu framför allt 
av Dagens Nyheters chefredaktör. Kampanjen fick effekter, trots att Sveriges 
resultat på internationella prov låg i topp. Denna klagokör bildar fond för de 
reformer som kommer på 2000-talet. Dessa reformer bygger på politiska 
beslut. De pedagogiska forskarna som deltar i utredningar börjar bli färre. 
Utredningsväsendet ges specifika direktiv och knappa tidsresurser.  

Under 2000-talet tar rikspolitikerna över. En rad reformer genomförs. Be-
tygssystemet ändras flera gånger. Antalet prov ökar. Lärarna fråntas alltmer 
av den professionella kärnan genom att verktygen för bedömning av resultat 
utformas statligt. Den administrativa bördan ökar. Resultaten sjunker. Nya 
läroplaner införs som nu riktas mot olika förmågor. Skillnaderna mellan 
skolor ökar. Differentieringsfrågan får ett nytt svar. Forskningens nytta för 
utbildningsplaneringen efterfrågas allt mindre. Reformerna grundas på åsik-
ter. 

Den självuppfyllande profetian 
Den svärm av reformer, som kom att genomföras från mitten av 2000-talet 
byggde på en långvarigt pågående, politiskt driven beskrivning av ett skolsy-
stem i förfall, vilket i sin tur kom att legitimera reformer vars konsekvenser 
blev sämre resultat och ökade skillnader mellan elever med olika bakgrund. 

Med en ökad globalisering kom internationella organ att få en ökad bety-
delse. Tydligast är här OECD, som tillkom 1948 för att samordna Marshall-
planens insatser. År 1961 bytte den namn från OEEC30 till OECD.31 Under 
1960-talet började utbildning att alltmer förstås som en nödvändig investe-
ring för ekonomisk tillväxt. ”Truly, the most distinctive feature of our eco-

                                                
30 Organization for European Economic Cooperation. 
31 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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nomic system is the growth in human capital.”32 skriver ekonomen Schultz i 
en artikel redan 1961. Moderniseringen av utbildningsystem kom till uttryck 
inte minst bland studenter. År 1968 bildades inom OECD ett särskilt institut 
för utbildningsforskning CERI – Center for Educational Research and Inno-
vation, som drivs av medlemsländerna. Centret styrs av en styrelse som be-
stämmer vilka projekt som skall genomföras. Detta sker i samarbete med 
”Education Committee”, som består av politiker. 33 Det är här som forsk-
ningens nytta för utbildningsplaneringen bestäms. Ett program som CERI 
och ”Education Committee” driver, är utvärderingar av medlemsländernas 
utbildningssystem. Utvärderingarna görs av en panel av experter som får 
tillgång till en omfattande beskrivning av det system som skall utvärderas 
och som tillbringar en tid med att besöka olika institutioner och genomföra 
studiebesök och intervjuer. Det är inga omfattande analyser som ges utan det 
är ett antal av OECD utsedda experter som ger råd. Dessa råd får i förhål-
lande till underlaget en närmast överdriven betydelse. Vi kan här se en för-
ändring från en forskning och utvärderingar som byggt på en empirisk bas 
till en mer ”subjektiv” värdering 

Under 1980-talet hade internationalisering övergått i globalisering, där 
ekonomi och produktion vävdes samman globalt. Den nya tekniken innebar 
påtagliga förändringar i produktionen. Med utvecklandet av Internet34 sked-
de en rad förändringar som fick direkta konsekvenser för utbildningssyste-
men. En förändring, där makten förskjuts från ”kapitalets ägare till kunskap-
ens bärare.”35 CERI:s styrelse beslöt att utveckla ett indikatorprojekt som 
skulle möjliggöra jämförelser mellan medlemsländerna. Projektet benämn-
des INES – ”Education Indicators Programme”. Tanken var här att bygga 
upp internationell utbildningsstatistik i syfte att möjliggöra jämförelser mel-
lan de olika länderna inom OECD. Projektet var grundat i en idé om ett 
framväxande kunskapssamhälle, där utbildning alltmer kom att framstå som 
avgörande för tillväxt. Detta ledde till en förnyelse av humankapitalteorier.36 
Resultatet av projektet redovisades i en varje år utkommen bok Education at 

                                                
32 Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, 
51(March), 1-17. Sidan 17. 
33 Jfr. Eide,K (1995) OECD og norsk utdanningspolitikk: En studie av internasjonalt sam-
spill. Oslo: Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning; Papadopoulos, G (2006) 
The OECD and the Evolution of National Policies for Education, 1960–1990: An Overview. 
In Kallo, J. and Rinne, R. (eds), Supranational Regimes and National Education Policies. 
Encountering Challenge. Research in Educational Science 24. Helsinki: Finnish Educational 
Research Association. 
34 Internet kan också ses som en effekt av rymdkapplöpningen. Föregångaren var ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network), vilket utvecklades av det amerikanska 
försvaret som ett led i rymdkapplöpningen. 
35 Schön, L. (2000): Modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två 
sekel. Stockholm: SNS förlag. Sidan 521. 
36 OECD (1998) Human capital Investment: An International Comparison. Paris: OECD.; 
OECD (2000) Knowledge management in the Learning Society. Paris: OECD; OECD (2001) 
The wellbeing of Nations: The Role of Human and Social capital. Paris: OECD. 
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a Glance. Ett problem som projektet hade från begynnelsen var hur man 
skulle förhålla sig till utbildningarnas kunskapsresultat. De enda tillgängliga 
data som fanns var de som hade insamlats av IEA. Dessa fick INES tillgång 
till, vad gällde medlemsländerna i OECD. De kunde således efter bearbet-
ningar föras in i Education at a Glance. Detta var dock inte oproblematiskt. 
När OECD fick tillgång till data hade de redan publicerats och hade förlorat 
sitt nyhetsvärde. Vad värre var, publiceringen i Education at a Glance kom 
än senare, vilket innebar att de data som bearbetades än mer förlorade sin 
aktualitet. Till det kom att inte alla länder inom OECD hade deltagit i IEA-
undersökningarna. Det största problemet var dock att de prov som användes 
i IEA varierade över tid, vilket innebar att det inte gick att se förändringar i 
resultat i ett longitudinellt perspektiv. 

Under 1990-talet kom begreppet kunskap att alltmer förskjutas mot be-
greppet kompetens, en förskjutning kopplad till förändringar i produktionen 
och ekonomin och inte minst till en förändrad politisk styrning mot mål- och 
resultatstyrning,. Ett OECD-projekt om key competencies etablerades. Be-
greppet fokuserade de kvaliteter utbildning skulle sträva mot i ett allt mer 
kunskapsorienterat samhälle. Dessa tankar influerade arbetet i CERI och i 
arbetsgruppen för INES, som började planera en egen kunskapsmätning. 
Beslut togs om att utforma ett sådant program – Programme for International 
Student Assessment (PISA). 

Den första PISA-undersökningen genomfördes 2000 och därefter följde 
vart tredje år en ny undersökning. Proven omfattade literacy, mathematics 
och science. Vid respektive testtillfälle hade ett av dessa tre ämnen ett större 
test och de andra två ett mindre. PISA-testen har fått allt större betydelse för 
den politiska hanteringen av den svenska skolan under 2000-talet, som en 
följd av Sveriges negativa trend i testen. Fram till år 2000 hade Sverige varit 
med i 22 internationella mätningar inom IEA:s ram. I 11 mätningar låg Sve-
rige i topp, i två över genomsnittet och i sju kring genomsnittet. I två mät-
ningar låg Sverige i botten.37 

I PISA-undersökningarna 2000 och 2003 låg Sverige över genomsnittet, 
men därefter faller resultaten dramatiskt. Proven i PISA var inriktade mot 
kompetenser. Om det verkligen är det som mäts är resultaten – sett i förhål-
lande till de krav en förändrad produktion bedöms ha s signalerar PISA be-
hovet av omfattande förändringar. Röster har också hörts i debatten kring 
PISA om att tillsätta en kommitté av nationella och internationella forskare 
för att genomföra en analys av resultaten. Men den enda kommitté som hit-
tills har tillsatts består av företrädare för olika intressegrupper, dock inte 
forskare. Detta kan tolkas som en bekräftelse på att utbildningspolicy och 
politik inte längre formas i samspel med forskning, i alla fall inte den peda-
gogiska forskningen. Den är satt på undantag. Detta är förbryllande då kon-

                                                
37 Matematik 1980 åk 7; Matematik 1964, 13-åringar.  
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struktionen av PISA-proven bygger på pedagogisk och psykometrisk forsk-
ning. 

Ett annat tecken på pedagogikens försvagade position är att termen ut-
bildningsvetenskap till del kommit att ersätta termen pedagogik under 2000-
talet. Bakgrunden är den lärarutbildningsreform som börjar genomföras i 
början av 2000-talet. Samtidigt med denna reform lades systemet om för det 
statliga finansieringssystemet till forskning. Istället för fakultetsanslag kom 
nu vetenskapsområden och Vetenskapsrådet etablerades. Lärarutbildningsut-
redningen föreslog att utbildningsvetenskap skulle bli ett eget vetenskapsom-
råde med motiveringen att forskning om utbildning behöver bedrivas med 
många disciplinära ingångar. Så blev inte fallet. Inom Vetenskapsrådet inrät-
tade en kommitté för utbildningsvetenskap vid sidan av vetenskapsområ-
dena. 

Pedagogisk forsknings nytta har förskjutits från att vara ett stöd i en sam-
hällsplanering och utvärdering av beslut. För att detta skall vara möjligt 
krävs tid och längre framförhållning. Nu gäller det att driva en linje och söka 
stöd för den. Det som kan nyttjas i en sådan process är enkla modeller och 
begrepp, inte att skapa ett hållbart skolsystem som kontinuerligt utvärderas 
och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.  
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