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Sammanfattning: The increasing interest in the identity of pedagogy as a discipline has heightened the need for 
research in order to understand its development during the late twentieth century. The discipline can, in 
accordance with the starting-point of this project, be determined by a study of the activities which together 
constitutes the same. One such activity is teaching on courses in level A-C at the university, and the literature 
used on such courses. 
   The primary focus of this paper is to discuss methods to determine literature listed on curriculum’s in A-C 
courses 1975-2000 in six Swedish universities. The aim is also to evaluate how to analyse the collected material. 
   The first part describes how literature is categorized from what could be called deductive and inductive 
methods. Categorization in relation to Dahllöfs “pedagogikens hus” as well as a model outlined in “An 
evolution of Swedish research in education” is examples of more deductive methods. Analyse of titles of the 
books used is an example of an inductive method. In the second part examples of analyse will be showed as well 
as how to illustrate the results of the investigation.  
 
 
På disciplindagarna i Stockholm 2004 var ett av huvudnumren ett försök att bestämma 
relationen mellan pedagogik och forskningsfältet utbildningsvetenskap. Andra discipliners 
forskare gör anspråk på forskningsmedel som fördelas av Vetenskapsrådet under rubriken 
”Utbildningsvetenskap”. Även bland pedagoger uppfattas ofta ämnet som diffust och 
svårbestämt. Ett återkommande inslag på utbildningar är exempelvis att försöka besvara 
frågan ”Vad är pedagogik?”. 

Intresset för pedagogikämnet som disciplin accentuerar behovet av forskning för att bättre 
kunna förstå disciplinens utveckling. I den studie som beskrivs i detta paper är syftet att 
utifrån pedagogisk kurslitteratur ge ett bidrag till beskrivningen av disciplinens innehållsliga 
förändringar över tid. Studien är en del av ett forskningsprojekt (se t ex Lindberg, 2002), i 
vilket det görs ett görs försök att bestämma disciplinen genom de verksamheter som 
konstituerar detsamma. Verksamheterna omfattar forskning, utbildning och bestämningar. 
Med det senare avses sådant som kan utläsas ur sakkunnigutlåtanden, 
installationsföreläsningar och ämnesbeskrivningar. Verksamheterna uppfattas också som 
komplementära i förhållande till varandra i en empirisk disciplinbestämning. Studien av 
kurslitteratur kan placeras i verksamheten utbildning, och utgör ett sätt att bestämma vad 
pedagogik som disciplin kan vara. Det antas också att den undervisning som bedrivs präglas 
av kurslitteraturen och att innehållet i undervisningen därmed delvis kan anges. För ytterligare 
diskussion kring denna föreställningsram hänvisas till Lindberg (1992). 

Den enda utgångspunkt jag utgått från är projektbeskrivningen och den nyss nämnda 
föreställningsramen. Jag har inte tagit del av resultatet från de andra delstudierna, för att inte 
låta mig påverkas vid arbetet med denna studie.  

Uppgiften bestod inledningsvis i att konstruera/leta upp ett antal metoder för att 
kategorisera litteratur som används i undervisning på pedagogiska institutioner i Sverige 
under åren 1975 till 2000 så att det går att få en uppfattning om förändringar under 
tidsperioden, dels för institutionerna sammanslagna, dels inom varje universitet.  

Vid studiens början var materialet redan insamlat och består av kursplaner och 
litteraturlister i pedagogik från A-nivå till forskarutbildning för åren 1975, 1980, 1985, 1990, 
1995 och 2000. Materialet finns såväl i pappersformat samt inläst på CD-rom. Urvalet är 
begränsat till lärosäten med professur i ämnet. För pedagogiska institutionen i Stockholm, 
Lund, Uppsala, Göteborg, Umeå och Linköping är materialet relativt komplett, medan 
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Stockholm (lärarhögskolan) Malmö och Luleå är ofullständigt. För Örebro, Växjö och 
Karlstad finns endast kurslitteratur från år 2000 då de tidigare inte inrättat någon professur. 
En preliminär beräkning visade på att kurser motsvarande ca 3200 akademiska poäng är 
företecknade (jfr tabell 1). För att komma ner i volym och för att uppnå en liknande 
representativitet för varje lärosäte begränsas undersökningen till de sex ”gamla” universiteten 
och till kurser som ges på A- till C-nivå. Vidare väljs åren 1975, 1980, 1990 och 

 
Tabell 1 Antalet kurspoäng för vilka kurslitteratur är angiven vid respektive pedagogisk institution åren 

1975-2000. Översikten är preliminär. ”a75” betecknar A-kursen 1975. I Stockholm finns  
motsvarande 20 poäng litteratur angiven för detta år. ”f90” betecknar forskarutbildningen 1990.  
I Göteborg finns för detta år litteratur motsvarande ca 80 poäng förtecknad. De grå fälten visar  
på den litteratur som ingår i undersökningen. 

 
 a75 b75 c75 d75 f75 a80 b80 c80 d80 f80 a90 b90 c90 d90 f90 a20 b20 c20 d20 f20  
stockholm 20 12 28 ej 85 20 20 20 ej 100 95 40 5 5 ejl 85 60 5 delvis delv.  

lund 20 20 5 ej 80 20 20 20 ej ej 20 20 20 ej ej 20 20 20 20 ej  
uppsala 20 20 20 delv. ej 20 20 20 ej ej 20 20 20 ej ej 20 20 20 20 ej  

göteborg 20 20 väljs väljs ejl 20 20 väljs väljs 20 20 20 20 väljs 80 20 30 10 väljs 40  
umeå 20 20 5 2 80 20 20 5 ej 80 20 20 5 väljs 50 20 20 20 10 60  

linköping 20 20 20 ej ej 20 20 20 ej 45 30 105 15 ej 35 20 20 10 10 ejl  
stocklhs ej 20 6 ej 135 ej 20 10 ej 20 5 ej 5 ej ej ej ej ej ej 43  

malmö 8 20 ej ej ej ej ej ej ej väljs ej ej ej ej ejl 10 20 20 väljs 75  
örebro ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej 20 20 5 5 20  

luleå ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej 20 20 ej ej ej 20 20 20 väljs ej  
växjö ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej 20 20 15 5 ej  

karlstad ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej 20 20 3 ej ej 20 15 10 5 40 hela
Summa 128 152 84 2 380 120 140 95 0 265 250 265 93 5 165 275 265 155 75 278 3192

  a-c 364    a-c 355    a-c 608    a-c 695 tota-c 2022  
  a-c 310    a-c 325    a-c 515    a-c 440 tota-c 1590  
 
2000 ut, dels för att få en så lång undersökningsperiod som möjligt, dels för att förändringar 
ska framstå tydligare. Dock finns problem med en sådan begränsning då Stockholms och 
Linköpings universitet haft ett större utbud av kurser som studenterna får välja bland och att 
dessa lärosäten därmed kan bli överrepresenterade. LADOK-ansvarige på respektive 
institution har här varit behjälplig och tagit fram material över vilka kurser som flest studenter 
faktiskt läste och dessa kurser har tagit smed i undersökningen. Sammantaget leder dessa 
avgränsningar till en reducering av materialet till ca 1300 poäng, motsvarande 6-800 titlar. 
Det ”ringa” antalet titlar förklaras av att samma bok ofta förekommer flera gånger. 

Metoder för kategorisering 
Litteraturen bedöms utifrån fyra olika kriterier, varav två kan kallas induktiva och två 
deduktiva. En fördel med ett sådant tillvägagångssätt är förstås att förbättra den interna 
validiteten. 
Den första metoden består i att sortera efter titlar. Detta innebär att alla titlar på litteraturen, 
inklusive undertitlar, titlar på artiklar o d förtecknats och i en analys ordnas i bokstavsordning 
så att mest frekventa titelord kan beräknas. Metoden bygger på antagandet att författare 
försöker välja titlar som åtminstone delvis speglar innehållet. I tabell 2 finns de fem mest 
frekventa orden 1975. 

 
Tabell 2 De mest frekventa orden i titelstudien 1975. ”psyk” innefattar alla ord som börjar med dessa  

bokstäver. Fortsättningen är t ex psykologi, psykisk och psykolog.  
 

utbildning 44 
psyk 34 
barn 32 
skol 28 
pedagogi 28 

 2



Metoden har testats på litteraturlistan till två avhandlingar. Analysen visade att de flesta 
nyckelord respektive författare valt gick att pricka in utifrån densamma. För att få en 
uppfattning om förändring över tid kan t ex de tjugo vanligaste betydelsebärande orden i hela 
materialet förtecknas, varefter förändringar i rangordning noteras år från år. Eventuellt 
tillkommer också en kontroll av vilka ord som är på väg att försvinna och vilka som är på 
frammarsch. 

Med relativt lite extra arbete går det att få fram ytterligare information som inte direkt hör 
till projektet, men som ändå vara av intresse (jfr tabell 3). Här fokuseras för det första hur 
mycket engelskspråkig litteratur som används (markeras med * samt nationalitetsbeteckning), 
för det andra vilka länder engelskspråkig respektive översatta böcker kommer ifrån (det 
senare markeras med # samt nationalitetsbeteckning) samt för det tredje förändringar under 
perioden. Förlaget markeras med fet stil vilket gör det möjligt att visa på vilka förlag som sålt 
mest över tid.  

 
Tabell 3 Utdrag ur litteraturlistan. Genom kursivering och fetstil kan alla på detta vis markerade ord tas  

fram i särskilda listor med hjälp av Sök-ersätt funktionen. ”sa80” betyder att boken första  
gången kategoriserades utifrån litteraturlistan för Stockholm 1980. 

 
Edfeldt. Å., Janson, U., Beteendevetenskapliga förhållningssätt. 1978, Akademilitteratur, 150 sid. sa80 sa90 
sb90 
Edström, L-O. Utbildningsproblem i u-land. SIDA 1972 40 s lia75 
#USA Elkind, D: Barn och unga i Piagets psykologi. Uddevalla: NaturochKultur, 1972. 134 sid. sa75 
 
En andra metod för kategorisering består i att förteckna vilka böcker som är mest använda 
under respektive år och under hela tidsperioden. I litteraturlistan förtecknas efterhand 
genomgången litteratur. Första gången en bok kategoriseras markeras detta med fet stil, så det 
går att hitta den kurs där kategoriseringen återfinns i det fall boken återkommer på en annan 
kurs. Genom att tillföra en markering varje gång boken använts blir det möjligt att göra en 
”tio-i-topp lista” för mest populära böcker 1975, 1980 osv (jfr tabell 3). Den information som 
fås fram kan mer ses som ett komplement till övriga metoder, samtidigt som mest använda 
böcker väl illustrerar tendenser. I tabell 4 visas på mest använda böcker 1975. 
 
Tabell 4 Antalet gånger respektive bok förekommer på 20-poängskurser 1975. Om boken förekommer i 

flera delkurser i samma kurs räknas detta än dock som en träff. 
 

”Tio-i-topp” 
fem träffar -Byström Grundkurs i statistik 
 -Bronfenbrenner Två barndomsvärldar 
fyra träffar -Bruner På väg mot en undervisningsteori 
 -Freire Pedagogik för förtryckta 
 -Levin, Lind m .fl. Kunskap – insikt – frigörelse. Tio inlägg om etablerad och  

alternativ undervisning i teori och praktik. 
 
Metoderna ovan ger sammantaget en bild av vad kurslitteratur i pedagogik handlar om. 
Samtidigt är metoderna relativt informationsfattiga och kan knappast vara den enda grunden 
för att uttala sig om förändringar i ämnet. I metoderna som beskrivs nedan används redan 
gjorda uppställningar över vad pedagogik kan vara. Valet föll på Dahllöfs ”Pedagogiska hus” 
och HSFR:s utvärdering av pedagogisk forskning. Att just dessa valdes beror dels på att de är 
mer allmänt kända, vilket gör det lättare för läsaren att relatera sig till desamma, dels på att de 
begrepp uppställningarna innehåller vid provkategorisering föreföll möjliga att arbeta utifrån.  
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Figur 1 ”Fig. 1.1 Stage and type of education.” 
 Källa: Rosengren, K-E & Öhrgren, B (Red.) (1997). An evaluation of Swedish research in  

education. Uppsala: HSFR. 
 
Kategoriseringen utifrån HSFR:s utvärdering av pedagogisk forskning (se figur 1)  
bygger på idén att varje bok kan paras ihop med ett antal begrepp. I denna och följande metod 
väljs tre begrepp ut. I det fall en bok enbart hör ihop med ett begrepp görs tre markeringar (jfr 
tabell 5).  Två svårigheter uppstod inledningsvis. För det första hade HSFR:s utvärdering som 
målsättning att ge en bild av pedagogisk forskning, medan syftet här är att kategorisera 
kurslitteratur. Måhända behövdes ytterligare kategorier för detta syfte. Därför genomfördes en 
explorativ provkategorisering av litteratur från olika institutioner (främst Stockholm och 
Växjö) och för olika år. Utifrån denna kompletterades HSFR:s figur med kategorierna  

   
Tabell 5 Exempel på kategoriseringar. Den tredje rutan från vänster innehåller kommentarer,  

anmärkningar o d. Den fjärde ”a” gör det möjligt att räkna antalet kategoriseringar. Den femte  
visar på kategorisering utifrån HSFR, och den sjätte utifrån Dahllöf. Att det inga eller få  
markeringar förekommer i sjätte rutan för viss litteratur beror i fallen ovan på att den är  
metodisk. 
            HSFR                       Dahllöf 

Linköping A 
1975 

Byström, J: Grundkurs i statistik. 
NaturochKultur, 1973. 288 sid 

 a statistiskanalys 
statistiskanalys 
statistiskanalys 

- 

 Jerkedal m fl: ATU-skalan. Konstruktion och 
tillämpning av ett generellt mätinstrument för 
bestämning av attityder till utbildning. 
PÅ-Rådet 1966. 31 s 

 a individuellaskillnader 
utvärdering 
statistiskanslys 

pedprocess 
- 

 Stencilerat arbetsmaterial ca 40 s. kategoriseras ej    
 Liungman, C. G . Myten om intelligensen. En 

bok om intelligens, arv och miljö. Prisma, 1972.
 a individuellaskillnader 

individuellaskillnader 
psykometriskametoder  

psykologi 
psykologi 
aktörförutsättning 

 #USA Postman, N. Weingartner, C. Lära för att 
överleva. Angrepp på en förlegad undervisning. 
Förslag på en revolution. Aldus 1973. 232 s. 

 a undervisning 
klassrumsinteraktion 
samopol 

utbildningssystem 
pedprocess 
lärande 

 
”filosofisk” (inkluderande vetenskapsteori), ”praktisk filosofi”,  ”socialisation”, ”psykiska  
sjukdomar”, ”språk”, ”postmodernism”, ”pedagogikämnet i sig”, ”rapportskrivande” och  
”observation”. Under det följande arbetet har inga ytterligare begrepp lagts till då detta skulle 
få till konsekvens att alla tidigare klassificeringar måste göras om. Av senare gjorde 
kategoriseringar har framgått att begreppet ”gruppaktivitet” borde funnits med. I 
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kategoriseringen utifrån Dahllöfs modell finns dock ”socialpsykologi” med och uppväger 
delvis denna brist. En svårighet var inledningsvis att få en uppfattning om vad som avses med 
begreppen i HSFR:s modell. Även här var provkategoriseringen till hjälp. Jag har dessutom 
tillgång till en PDF-fil av utvärderingen, vilket gör det möjligt att söka efter begrepp eller 
författare. Det visade sig dock att flera begrepp som presenterats i figuren knappast 
förekommer i den följande texten. 

Vid kategoriseringen används i första hand baksidestext, innehållsförteckning, inledning, 
litteraturlista e d i respektive bok. Emellanåt måste också inledningar eller avslutningar av 
kapitel läsas. En och annan bok, t ex i statistik, kan bestämmas direkt. 
Kategoriseringen utifrån HSFR:s utvärdering kompletteras också med några 
specialgranskningar i det att litteratur vars innehåll kan kopplas till marxism (kriterium: 
användning av ett i huvudsak marxistiskt språkbruk), fenomenografi och ramfaktorteori 
(kriterium: att ordet nämns i titel, baksidestext, innehållsförteckning eller förord) speciellt 
markeras. Tanken är att dessa innehållsområden under en period spelat en stor roll i svensk 
pedagogik och att deras ”uppgång och fall” därför kan vara av intresse att följa över tid. Vid 
specialgranskningen av ramfaktorteorin har det visat sig att antalet träffar är mycket lågt. 
Intresset riktas därmed mot det faktum att så få texter med en uttalad ramfaktorteoretisk 
utgångspunkt blivit del av kurslitteraturen. Detta innebär förstås inte att det saknas litteratur 
som utifrån andra kriterier skulle placerats i kategorin ”ramfaktorer”. 

Materialet till denna och följande kategorisering har begränsats så till vida att texter under 
25 sidor ej tagits med. Likaså ingår ej artiklar i artikelsamlingar, då de i flera fall inte går att 
närmare identifiera. Artikeln kan t ex vara ett kapitel ur en bok, utan angivelse av författare e 
d. Oftast är artikelsamlingar dessutom ospecificerade. 

Analysen av HSFR-kategoriseringen består i att för varje kategori och för varje år beräkna 
hur stor procent den omfattar. Förmodligen kommer också liknande kategorier med få träffar 
att slås ihop. Procenttalen förs över på fyra A-fyra sidor vilket gör det möjligt att grafiskt följa 
förändringar. Här grupperas också materialet, t ex i kvantitativa/kvalitativa metoder. 
Presentationens form är här ännu ej bestämd. Specialgranskningarna beräknas på samma sätt 
förs över i linjediagram. 

Kategorisering utifrån Dahllöfs ”pedagogiska hus” görs utan att några kategorier tas bort 
eller tillkommer. Detta får t ex till konsekvens att all metodlitteratur utgår. Till 
”samhällsinstitutioner” har dock, förutom klassrum och hem förts arbetsplatser, universitet 
etc. Kategorierna har tolkats utifrån läsning av Dahllöfs text samt utifrån resultatet av 
provkategorisering.  

Det pedagogiska huset består dels av vad som kan beskrivas som pedagogikens kärna (inom 
figuren) samt till pedagogiken närstående discipliner (utanför figuren). Liksom i förra fallet 
görs tre kategoriseringar (för exempel se tabell 5 ovan). I första hand håller jag mig inom 
figuren, då det är pedagogikämnet som står i fokus. Bättre hade kanske varit att göra två 
skilda kategoriseringar, en utanför och en innanför. Detta hade exempelvis möjliggjort en rätt 
precis kurva över psykologins nedgång och sociologins uppgång i förhållande till 
pedagogiken. 
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Figur 2 Till vänster ”Figur 4. Schematisk bild av ”pedagogikens hus” i relation till allmänna  

samhällsvetenskaper.” Källa: Dahllöf, U (1992). Har det svenska pedagogikämnet någon  
identitet? I Selander, S. (Red). Forskning om utbildning. En antologi. Stockholm/Skåne: Bruno  
Östlings bokförlag Symposium. 
Till höger en preliminär grafisk framställning av resultatet av 1975:s kategorisering utifrån  
själva huset. Förändringar i begreppen utanför huset kommer att redovisas i linjediagram. 

 
Analysen består i att för varje kategori och för varje år beräkna hur stor procent den omfattar. 
Kategorierna inom huset uppställs med det ursprungliga huset som modell så att det går att 
följa förändringar genom att olika rutor blir större eller mindre beroende på procentuell 
fördelning (jfr figur 2 ovan). De yttre och till pedagogiken gränsande disciplinerna beräknas 
också procentuellt men redovisas i linjediagram. Förändringarna kan dock inte här beskrivas i 
absoluta tal, då kategorier inom figuren kommit i fråga på bekostnad av de yttre. Däremot 
visar analysen av de yttre kategorierna på tydliga tendenser.  

Ytterligare ett sätt att kategorisera provades inledningsvis. Idén var här att ange om 
författaren till boken disputerat och i så fall i vilket ämne. Förfarandet förmodades ge en 
uppfattning om huruvida det som forskare skriver läses av studenter på grundutbildning och 
vilket intryck pedagogiken tagit av andra discipliner. Metoden var inte möjlig att använda då 
det på många böcker ej anges tillräcklig information om författaren. Att söka på nätet visade 
sig mycket tidsödande, bl a för att jag måste veta vad som gällde när boken publicerades. En 
annan metod som förmodligen gått att genomföra kunde bestå i en värdering av om böckerna 
skrivits med det uttalade syftet att vara kursböcker. 

Parallellt med kategoriseringarna har en checklista utarbetats där olika regler efterhand 
tillkommit. Här noteras t ex att de sex kategoriseringarna utifrån HSFR och Dahllöf 
tillsammans ska täcka in innehållet, att en antologi räknas som svensk om redaktören är 
svensk, att tidskriftsartiklar anges utifrån författare i litteraturlistan etc. 
Kategoriseringsschemana (jfr figur 1 och 2 ovan) finns förstorade i A3 format, vilket gör det 
möjligt att lägga till ord och kommentarer för att ringa in vad respektive kategori innebär. Här 
finns också, som nämnts ovan, tillgång till texter och PDF-filer. Det är dock omöjligt att 
teckna ner alla överväganden som efterhand görs. Arbetet kännetecknas snarare av att 
efterhand blir hemtam med figurerna; en praxis, en vana utvecklas att uppfatta olika 
kännetecken. Förmodligen sker också betydelseförskjutningar utan att jag är medveten om 
detta. Ett sätt att kontrollera om sådana inträffat är att i slutet göra om kategoriseringar som 
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gjordes i början av projektet och jämföra dessa. Undersökningens uppläggning, med 
användning av såväl induktiva och deduktiva metoder ger också en intern kontroll över 
validitetsaspekter. 

Varje delundersökning kommer att tolkas för sig, varefter en slutlig sammanvägning görs 
av de fyra materialen. Resultatet kommer att presenteras i form av ett antal diagram där 
förändringar kan följas över tid, och i form av ett antal slutsatser. Presentationen kommer dels 
att omfatta de sex pedagogiska institutionerna tillsammans och dels vad som utmärker 
respektive institution. I den senare diskuteras i vilka avseenden de skiljer de sig åt, vid vilken 
tidpunkt tar man steg från en mer psykologisk till en mer sociologisk inriktning etc. 
Målsättningen är att analysen ska vara klar i slutet av 2005 och beskrivas i två artiklar. 
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