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Som utbildningshistoriker har vi studerat flera dåtida skoldebatter, i ljuset av dessa väcks ständigt 

frågan om de senaste årens skoldebatt, i många viktiga avseenden, är sämre än vad den någonsin 

varit. Ständigt dessa floskler om postmodernism, flum och katederundervisning, vilka saknar all den 

precision som ett intellektuellt samtal förutsätter. Ständigt denna tanke om att skolan var bättre förr 

i ett alltid lika oklart angivet förflutet, och ständigt denna tankefigur om en kris som låser fast 

debattörernas tankar vid ett hastigt skeende som plötsligt drabbat oss, som om skolan inte ansetts 

befinna sig en nästintill ständig kris. Ständigt dessa språkvetare, naturvetare, medicinare och filosofer 

som kategoriskt uttalar sig om ett forskningsområde som de själva knappt deltar i.  

För den som ägnat sig åt det svenska skolväsendet och dess historia finns det alltså mycket att 

anmärka på. Vid sidan av felaktiga påståenden och ovan nämnda floskler finns också föreställningar 

som är rent av skadliga. Den kanske farligaste föreställningen, som tyvärr är kännetecknande för 

stora delar av dagens skoldebatt, handlar om att politiska och pedagogiska idéer uttryckta i 

utredningar och läroplaner styr skolväsendet helt i linje med dessa idéer. Förvisso en gammal 

föreställning som genomsyrade skolhistorisk forskning under 1900-talets första hälft. Men sedan 

1960-talet är den på goda grunder starkt ifrågasatt och övergiven av utbildningshistoriker; i takt med 

samhällsvetenskapens utveckling började även skolväsendet placeras in i ett socialt, ekonomiskt och 

kulturellt sammanhang. Därtill finns det otaliga exempel på reformer som inte har fallit ut på det sätt 

som planerades. Läroplaner och andra policydokument kan alltså inte antas vara en 

verklighetsbeskrivning av hur skolan fungerar. Det senare måste undersökas empiriskt. Denna insikt 

har dock inte letat sig fram till, alternativ försvunnit ifrån, debattsidorna där pedagogiska idéer, 

läroplaner och ”kunskapssyn” ofta står i fokus.  

I uppmärksammade inlägg har exempelvis pedagogen Jonas Linderoth bett om ursäkt för 1990-talets 

pedagogiska idéer (DN 24/8 2016), och Magnus Henreksson med flera hävdat att ”Synen på kunskap 

är skolans största problem” (SvD 20/8 2017). I inget av fallen grundas dock argumenten på en 

empirisk analys av vilket genomslag som en eventuell kunskapssyn eller -idé faktiskt har haft, och i 

vilken mån de 99 336 lärare som tjänstgjorde i den svenska grundskolan (2016) faktiskt hyste sådana 

föreställningar. Därutöver finns det ett stort antal läromedel som inte heller har undersökts. Det 

säger sig självt att en sådan gigantisk organisation är trögrörlig och beroende av så många andra, och 

mer grundläggande faktorer, är kunskapssyn. Mottagligheten för ideologiska modenycker torde 

också vara begränsad hos en organisation där medelåldern fortfarande är hög: år 2016 var mer än 

35 000 grundskolelärare över 50 år. 

Ett exempel på hur illa det kan gå är, professorn i spanska, Inger Enkvists debattartiklar och 

debattböcker om den svenska skolan. Hon menar att grundskolereformens egalitära ideal och 

progressiva pedagogiska idéer, så som de uttrycks i läroplaner och utredningar, har haft en 

nedbrytande effekt på skolan. Enkvist har dock aldrig studerat det faktiska skolväsendet utveckling. 

Enkvist tycks vara ovetande om den ofta låga men alltid varierande kvalitet som kännetecknade det 

svenska skolväsendet under 1900-talets första hälft. Enkvist tycks också bortse från det faktum att 

svenska elever presterade bra eller mycket bra i internationella kunskapsmätningar under 1980- och 
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1990-talen, då resultaten i matematik till och med förbättrades. Dessa resultat motbevisar Enkvists 

tes. Om det funnits en nedbrytande effekt så borde den ha märkts 30 år efter grundskolans 

införande, i synnerhet då de progressiva idéerna varit framträdande i skoldebatter under hela 1900-

talet, inte minst har de omfamnats i lärartidningar och metodiklitteratur. Dessa felaktigheten har 

påtalats och utreds närmare här>> http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/02/12/kommentar-

historieskrivningen-om-skolan-stammer-inte/   och här>> 

(http://tidskriftenrespons.se/recension/tesdrivande-om-det-svenska-kunskapsfallet/ ). Tyvärr är inte 

Enkvist ensam om denna felaktiga historieskrivning, vilket beskrivs mer utförligt här>> 

(https://pekpinnar.wordpress.com/2014/10/30/skolverksrapporten-som-forsvann/. 

Vår kritik mot dylika debattinlägg grundar sig dock inte enbart i att de är fyllda av felaktiga 

beskrivningar av den svenska skolans utveckling eller att debattörer uppvisar märkliga 

kunskapsluckor. Inte heller debattinläggens inneboende motsägelser, till exempel att tyckande om 

skolans utveckling framförs av de som kritiserar kunskapsrelativism, och att den ständigt växande 

forskningen om det svenska skolväsendet inte används av de som förespråkar en faktabaserad skola. 

Faran med dessa debattinlägg, där idéer och antaganden om idéernas stora påverkan står helt i 

fokus, är att de baseras på en illusion av hur skolan fungerar. Detta när viktiga beslut om skolans 

framtid måste baseras på en realistisk syn på skolväsendet och hur det fungerar som ett system där 

många, och olika, faktorer samverkar. För att lösa grundskolans komplexa utmaningar måste vi verka 

mot en infantilisering av skoldebatten. Man kan inte fortsätta att spotta ur sig plattityder om flum 

och kunskapssyn, utan vi måste ta tag i konkreta (och ofta politiskt laddade) systemfrågor som 

handlar om allt från statens, kommunernas och marknadens roller, till mer specifika frågor rörande 

frågor om lärarlegitimation, arbetsmiljö, läraryrkets populäritet och läromedelsproduktion. Dessa 

problem löses inte av att politiker enas om en aldrig så fin kunskapssyn. 
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