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Inledning 

Enligt väl etablerade begreppsramverk ska all pedagogisk verksamhet i svensk 

lärarutbildning och skola byggas på forskning och beprövad erfarenhet. Det kan 

liknas vid ett tveeggat pedagogiskt svärd som kan hjälpa till att vinna internat-

ionella bataljer på PISA-fältet. Svärdet kan också bli ett effektivt verktyg för att 

markera en riktning för framtida pedagogisk utveckling och hugga bort eventu-

ella svårigheter som uppstår på vägen till nationella utbildningsframgångar.  

Staten investerar stora pengar i utvecklingen av det utbildningsvetenskap-

liga fältet. Vetenskapsrådet och andra myndigheter ger miljonbeloppsanslag till 

forskningsprojekt som syftar till att skaffa bättre förståelse för situationen på fäl-

tet och hitta vetenskapliga lösningar på olika problem inom det svenska utbild-

ningsväsendet. Tyvärr har framgångarna under de senaste decennierna inte varit 

särskilt påtagliga, snarare verkar det som att olika typer av pedagogiska problem 

i skolan och lärarutbildningen bara växer med åren. 

I varje lands utbildningssystem finns många problem men också många ex-

empel på pedagogiska framgångar. Där arbetar skolledare och lärare som i sin 

dagliga verksamhet skapar den beprövade erfarenheten och de pedagogiska 

framgångssagor som borde spridas. Så är det tänkt och det är en god tanke! Det 

är bara oklart vem som ska sammanställa och sprida beprövade erfarenheter och 

genom vilka kanaler de ska nå det breda yrkeskollegiet. Rimligtvis borde det gö-

ras av lärarna och skolledarna själva och det borde också finnas ett forum med 

redaktörsfunktioner som kan hjälpa till med utformning av deras erfarenhetsba-

serade pedagogiska texter. Men hur är det i verkligheten?  

Man kan konstatera att verksamma lärare publicerar ganska lite och det är 

föga förvånande. De har mycket annat att prioritera än sammanställa, analysera 

och skriva om sina didaktiska erfarenheter. Det lönar sig sällan att investera 

energi på att producera en välutformad text och försöka få den publicerad i de få 

existerande facktidskrifter där journalister arbetar och där universitetsanställdas 

texter publiceras. Många lärare deltar i olika webbforum men deras inlägg där 

brukar vara av sporadisk karaktär som knappast har något meriteringsvärde. Den 



 

här problematiken med yrkesrelevanta publikationer och deras meritvärde ska vi 

diskutera mer i detalj. Men först ska vi ta upp frågan gällande publikationssprå-

ket. 

Varför publiceras huvuddelen av svensk didaktisk forskning 
på engelska?  

Ett enkelt svar på frågan ovan kan vara att användandet av det globala språket, 

engelska, förväntas ge bättre framtida utdelningar. Detta förstår även barn, något 

som framgår i min intervju med en 8 åring pojke i Xai-Xai, en känd turistort i 

södra Moçambique, där bl. a. Henning Mankell hade sitt strandhus: 

- Om du skulle få välja att läsa matematik på portugisiska 
(det officiella språket) i skolan eller changana (modersmå-
let), vad skulle du helst välja? 

- Engelska.  

Pojken har tydliga uppfattningar om vikten att kunna kommunicera och för-

handla med utlänningar, en förmåga som höjer hans chanser för framgång och 

ökad status på hemmaplan. 

Det är liknande orsaker till varför svenska forskare vill publicera sina texter 

på engelska. Inom forskningsvärlden finns det tydliga kriterier för att bedöma 

kvalité av vetenskaplig produktion och forskningens framgång. De kriterierna 

skapas långt utanför svenska gränser – närmare bestämt på andra sidan Atlanten. 

Huvudsakligen handlar det om hur ofta publicerade verk citeras av andra fors-

kare (antal citeringar, H-index) och hur mycket pengar för att finansiera egen 

forskning man lyckas få (externa forskningsanslag). I de olika stegen i en forsk-

ningskarriär (vid anställningar eller promoveringar till docent och professor) be-

döms man av externa granskare och alla dokument och texter ska oftast present-

eras på engelska.  

Dessa förutsättningar för bedömning av forskningsprestationer gäller obe-

roende av forskningsfält och anses vara universella. Forskar man om mörk mate-

ria i universum, eller inlärningssvårigheter för invandrarbarn i förskoleklass, ska 

man sammanställa sina resultat och skicka de till internationella kollegialt grans-

kade (peer-reviewed) tidskrifter. Uppenbarligen finns det stora skillnader mellan 

hur kontext-bunden forskning är när det gäller att skapa djupare förståelse för 

fysikaliska problem i universum och för pedagogiska problem i klassrummet. Det 

här leder tyvärr till att vetenskaplig byråkrati tvingar tillämpad pedagogisk forsk-

ning att spela enlig samma regler som skapades för ”ren vetenskap”.  



Problemet är inte specifikt enbart för det utbildningsvetenskapliga fältet, 

också andra kontextbundna ”mjuka vetenskaper”, som till exempel arbetslivs-

forskning, har liknande erfarenheter. Svenska Dagbladet publicerade (27 novem-

ber 2016) en artikel undertecknad av ett flertal ledande arbetslivsforskare som 

uppmanar forskarsamhället att inte låta engelskan helt ta över vetenskapen. De 

understryker vikten av att synliggöra forskningsresultat genom publicering på 

svenska för att nå bredare läsekretsar inklusive ”politiker, chefer, fackförenings-

folket, anställda och medborgare i allmänhet” (Bergman et al., 2016). Författarna 

konstaterar att publiceringar på svenska ”är inte något som premieras överhu-

vudtaget i den akademiska världen för närvarande. Det är kort och gott inte sär-

skilt meriterande för vare sig forskarna eller lärosätena. Indirekt förefaller det 

leda till en cynisk strategi att hela tiden satsa på att publicera där utdelningen 

såväl meriteringsmässigt som ekonomiskt är störst”. Publikationer av använd-

bara forskningsresultat som kan ha bred samhällsnytta på ett främmande fack-

språk, akademisk engelska, blir för ”svårsmälta” även för de som behärskar bra 

vardaglig engelska. 

Författaren och svenska akademins förre ständige sekreterare Peter 

Englund reflekterar i en intervju i Dagens Nyheter 2008 (DN 2008-11-02) om 

språkets begränsningar inom akademin på följande sätt. ”På 1600-talet öppnade 

man för första gången upp universitetet genom att börja skriva på folkspråket, på 

svenska, och överge de lärdas språk latin. Nu finns en motsatt rörelse. Nu går 

man från svenska till det som man uppfattar som de lärdas språk – engelskan! 

Det är i grunden en synnerligen olycklig utveckling. När man försöker undervisa 

på ett annat språk än sitt ursprungliga så tappar studenterna i precision och ord-

förråd.” Man kan illustrera problematiken med exempel från vår institutions ut-

bildning av förskollärarstudenter. Studenterna har kurslitteratur i naturvetenen-

skap på engelska utan att ha tidigare erfarenhet och förtrogenhet med motsva-

rande svenska begreppsapparat och de kommer sannolikt inte att i någon större 

utsträckning använda engelska termer i förklaringar av naturfenomen i sitt fram-

tida yrke.  

Här finns också en annan viktig aspekt att betrakta. Många forskare upple-

ver svårigheter att utrycka sig fritt på engelska. Språkvetaren och professor eme-

ritus Jan Svartvik (2000) använder uttrycket språkets densitet för att beskriva 

svårigheten att åstadkomma välformulerade och nyanserade personliga åsikten. 

Han menar att ”Nyckelordet är ’densitet’ – diskussioner på ett annat språk än 

modersmål leder inte nödvändigtvis till oförståelse men till ett magert, operson-

ligt språk” (Svartvik, 2000, s 225). Vidare kan vi konstatera att språkgranskning 

av vetenskapliga artiklar har blivit en miljardindustri inom den akademiska värl-

den (Bunce, Phillipson, Rapatahana & Tupas, 2016) och kurser som handlar om 

att skriva på engelska ingår numera i de flesta doktorandutbildningar i Sverige. 

Man bör fundera över sociala och vetenskapliga värden av stora investeringar för 

produktion av akademiska texter på engelska och istället sätta det i relation till 



 

att göra publikationerna mera tillgängliga på modersmålet för praktiker och då 

särskilt inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 

 

Den vetenskapliga didaktikforskningens relevans för skolan  

Hur åstadkommer man relevans och spridning av didaktisk forskning så att den 

kan påverka skolans dagliga verksamhet? Den frågan har sysselsatt politiker och 

utbildningsadministratörer i många länder. Vad kan man då göra för att öka 

forskningens trovärdighet i praktikernas ögon? Inom didaktisk forskning ändras 

trenderna och sanningarna frekvent (Gutiérrez, 2013). En kritisk inställning och 

sunt förnuft behövs därför för att värdera forskningsresultat som påstås ge gene-

rella lösningar på didaktiska problem. Lärare som läser utbildningsvetenskapliga 

forskningstexter är ofta kritiska till deras tillämpningsbarhet i egen kontext. Ge-

nom beprövad erfarenhet vet läraren vad som fungerar och vad som inte fungerar 

i det vardagliga arbetet. Läraren kan då exempelvis säga ”det känner jag igen från 

min undervisning” eller ”det kommer inte att fungera i klasser som jag undervisar 

i”. Då använder läraren så kallade kriterier av funktionalitet och rimlighet i sin 

bedömning (validering) av didaktisk forskning och på så sätt utövar lärare sin 

vetenskapskritiska medvetenhet som är så viktig aspekt för alla yrkesutövare. 

Forskningens relevans för praktiken efterfrågas också av utbildningsfors-

kare och olika teoretiska modeller och kriterier utvecklas för att främja välgrun-

dade interventioner. Gutierrez och Penuel (2014) föreslår att samverkan mellan 

forskare och utbildningsansvariga borde prioriteras och tydliggöras redan i forsk-

ningsansökningar.  

”relevance to practice must be an explicit criterion for 
judging the quality of research proposals. For example, 
there should be documentation that the problem of focus is 
perceived by multiple stakeholders to be significant, persi-
stent, and worthy of investigation. Standards must also 
require researchers to provide evidence that they have en-
gaged in a process to surface and negotiate the focus of 
their joint work, and to document the ways participation in 
this process was structured to include district and school le-
aders, teachers, parents, community stakeholders, and, 
wherever possible, children and youth.” (Gutierrez & 
Penuel, 2014, p 20) 

Forskningen blir praktisk värdefull om den inte bara visar vad som kan fun-

gera i praktiken, utan också var, när, varför och för vem. Men innovationer på-

drivna av forskning tenderar att orsaka friktioner och spänningar i skolans prak-

tiska verksamhet, något som snart bromsar deras spridning. Därför är det rimligt 

att anta att ju bredare grupp av utbildningsaktörer som kan engageras i olika faser 



av forskningen, desto större är möjligheten att åstadkomma hållbara föränd-

ringar som i grunden ändrar undervisnings- och lärandeverksamheten. 

Flera ska forska 

I det svenska utbildningssystemet har man på ett mycket pragmatiskt sätt valt att 

sprida forskningsresultat och forskningskultur till olika utbildningsaktörer. Det 

görs dels genom krav på att alla kurser i lärarutbildningen skall inkludera obliga-

torisk bearbetning av forskningspublikationer och dels, för att få en lärarexamen, 

måsta man skriva ett examensarbete baserat på egna självständiga undersök-

ningar (SOU, 2008:109, Regeringens proposition 2009/10:89). Få länder i värl-

den kräver obligatorisk forskningsuppsats som skall genomföras med en så stor 

grad av självständighet för alla lärarstudenter.  

Det förefaller vara ett försök att hitta en enkel lösning på ett komplext pro-

blem. Att exponera lärarstudenter för originalartiklar, ofta på engelska, som 

skrivs med forskare som målgrupp och med utgångspunkt i främmande kontex-

ter, är oftast ett mindre framgångsrikt arbetssätt. Det kan leda till en ytlig förstå-

else av innehållet, där fokus ligger på fakta, ofta på bekostnad av teoretiska re-

flektioner. Den egna vetenskapliga undersökningen, som genomförs i slutet av 

lärarutbildningen, är ofta av tveksam kvalité, sett ur ett forskningsperspektiv. Allt 

detta kan i sämsta fall leda till bestående missuppfattningar hos blivande lärare 

om utbildningsvetenskapliga forskningens värde för den pedagogiska praktiken.   

Ett godkänt examensarbete öppnar däremot vägen, inte bara till läraryrket 

utan också till forskarutbildningen. Tröskeln till den pedagogiska forskningsvärl-

den är nuförtiden ganska låg för alla som tar lärarexamen. Antalet professorer, 

docenter, lektorer och doktorander inom pedagogik och didaktik växer ständigt. 

Däremot följs inte denna ökande kvantitet av motsvarande kvalitativ prestation 

enligt forskningens egna kriterier. Enkvist (2016) pekar exempelvis på att ”två av 

tre avhandlingar citeras inte en enda gång under de tio följande åren och profes-

sorer och docenter publicerar i genomsnitt endast tre arbeten internationellt un-

der en tioårsperiod” (s. 19). Den flitiga skoldebattören Inger Enkvist sammanfat-

tar lite provocerande några av sina argument i en artikel med titel ”ju flera fors-

kare, desto sämre resultat”. Titeln syftar enligt henne inte enbart på forskningens 

kvalité utan beskriver också vilken följd det får på hela utbildningssystemets re-

sultat – alltså i slutändan elevernas och studenternas prestationer. 

När allt flera ska forska leder det till nya administrativa krav på genom-

strömning av studenter till målet – en färdigproducerad vetenskaplig uppsats. 

Detta leder i sin tur till ett mera strukturerat kursarbete med flera kontrollpunk-

ter på vägen i form av exempelvis seminarier och redovisningar av olika delmo-

ment. Kurserna i examensarbete börjar alltmer likna trafikskoleverksamhet, dock 

med två väsentliga skillnader; till trafikskolan kommer man frivilligt och eleverna 



 

tillåts att ta olika lång tid på sig innan de väljer att köra upp. Till skillnad från 

trafikskolans kurser är examensarbeteskurserna obligatoriska och de är dessu-

tom inte flexibla. Kanhända kan strukturen för examensarbete liknas med det 

statligt designade trafiknätverket? Det är mycket enklare och säkrare att köra på 

de stora vältrafikerade forskningsvägarna, utanför dessa får man ta sig fram med 

lägre hastighet och större osäkerhet. 

Examensarbete: forsknings- eller utvecklingsprojekt? 

Examensarbetekursen upptar en stor del (runt 10 %) av lärarnas utbildning i Sve-

rige. Ska fokus för studenternas uppsatsarbete grundas i tesen att föra fram den 

utbildningsvetenskapliga kunskapsfronten eller i tesen att tillägna sig kritisk ve-

tenskaplig medvetenhet som innebär förmåga att följa den utbildningsvetenskap-

liga utvecklingen? Den senaste tesen kan också relateras till engelska uttrycket 

professional inquiry i meningen – undersökande arbetssätt som tillämpas av lä-

rare med syfte att skaffa bättre förståelse för ett komplext fenomen för att på så 

sätt hitta praktiska löskningar och nå önskvärda resultat. I dagens lärarutbild-

ning lyfter ofta examensarbetena i sina syftesbeskrivningar ambitionen att öka 

vetenskaplig kunskap, d.v.s. den första tesen.  

När lärarstudenterna i examensarbeten försöker utvidga sina ämnesdidak-

tiska kunskaper, t.ex. besvara frågan ”Vilken är bästa sättet att undervisa om x?” 

formulerar de ofta syftet att studera verksamma lärarnas ”upplevelser, erfaren-

heter, berättelser, utsagor, beskrivningar, uppfattningar, förståelse” gälande x 

(Nilholm, 2016, s. 95). Det blir dock ett paradoxalt förhållande ”att studenten, 

som utgår från ett intresse för hur något ska göras, hamnar i en situation där 

hon/han undersöker hur andra upplever, erfar, berättar, …” (Nilholm, 2016, s. 

96). Vi kan förstå studentens strävan efter att vilja beskriva och förstå lärarnas 

erfarenhetsbaserade kunnande eller den didaktiska förtrogenhetskunskapen. Det 

är ju den kunskapen de vill få med sig ut i den verksamhet som väntar dem. Men 

samtidigt är det en utmaning att beskriva den lite diffusa aspekten som utgör lä-

rarnas beprövade erfarenhet. Resultatet tenderar ofta blir trivialt och föga an-

vändbart för utveckling av deras egna didaktiska arbetsmetoder.  

Att producera en välskriven text på en god akademisk nivå är givetvis grund-

läggande men vi vill i det här sammanhanget också diskutera frågan om hur exa-

mensarbeten redovisas. Vi menar att examensarbete generellt inom lärarutbild-

ningen snarare fungerar som ett förberedande steg till forskarutbildningen än till 

läraryrket. Det handlar bland annat om kravet på utformningen av text och ex-

aminationsseminariumsrutiner som i stor omfattning efterliknar rutiner gällande 

doktorsavhandlingar. I dagsläge omfattar studenternas examensarbete på 30 hp 

runt 50 sidor text och brukar förutom av en handledare och en examinator också 

läsas av några studenter. Den återkoppling mot fältet som examensarbetet skulle 



kunna vara uppstår sällan. Inte ens de lärare som var informanter för studenter-

nas arbete läser arbetena då de sällan har tid eller ork för detta. Om projektets 

resultat också skulle sammanfattas på max 10 sidor och presenteras i form av ex-

empelvis en kort videoinspelning på 6–10 minuter kunde det markant öka till-

gängligheten av studenternas didaktiska fynd för praktiker. Publikationskanaler 

för detta finns redan etablerade vid flera universitet. Lärarstudenternas didak-

tiska konferenser i slutet av utbildningen, öppna för publiken, skulle också vara 

ett värdefullt forum för spridning av resultat. 

Det krävs mera flexibilitet och mindre styrning vid utformningen av exa-

mensarbeten. Flexibilitet är också viktigt utifrån att examensarbeten riskerar bli 

en segregerande faktor för studenter med utländsk bakgrund. Att ställas inför 

kraven att producera en omfattande akademisk text med tydliga stilistiska ramar, 

ramar som inte används i någon större utsträckning inom skolans dagliga verk-

samhet är en krävande uppgift för många svenskfödda lärarstudenter men betyd-

lig mera krävande för de som inte har svenska som modersmål. 

Avslutningsvis kan man fundera över om det sofistikerade verktyget – det 

tveeggade pedagogiska svärdet uppfyller sin funktion för att lösa didaktiska pro-

blem och markera riktningen för Sveriges utbildningsframtid. Man kan konsta-

tera att, visst finns där goda intentioner, erfarenheter och resultat men där finns 

också problem. Men istället för att söka ett helt nytt verktyg för pedagogisk ut-

veckling, något som vi så ofta gjort i Sverige, skall vi kanske fila vidare på kon-

struktionen. Beprövade erfarenhet borde spridas i större omfattning, inte minst 

med hjälp av lärarstudenter, och didaktisk forskning borde kopplas tydligare till 

praktiken. Kanske får vi då, efter samverkan mellan forskning och beprövad er-

farenhet, ett riktigt vasst verktyg som tydligt kan peka ut riktning men också kan 

forma en grund för långsiktigt utvecklingsarbete i den svenska skolan. 
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