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Sammanfattning 
I denna uppsats gör vi fyra saker: 

(1) Vi föreslår en operationell definition av skolnära forskning. 

(2) Vi undersöker omfattningen av skolnära forskning i tretton europeiska länder. 

(3) Vi jämför forskningsinriktningar inom utbildningsvetenskap för två länder - 

Sverige och Finland. 

(4) Vi testar sambandet mellan den relativa andelen av skolnära forskning per land å 

ena sidan och PISA-resultaten per land å den andra. 

Med utgångspunkt i den svenska samtida diskussionen om skolpolitiska frågor, ger vi 

de internationella publiceringarna inom pedagogik och utbildningsvetenskap särskilt 

fokus. Vi framhåller att det aldrig riktigt blivit undersökt vilken omfattning den 

skolnära forskningen har i respektive land. Vidare ställer vi frågan om skillnader i den 

skolnära forskningens kvalitet och omfattning har betydelse för resultaten i PISA-

undersökningarna. 

Analyserna visar att den skolnära forskningen för en undanskymd tillvaro i de flesta av 

de tretton europeiska länder som undersöks. Verksamheten förefaller sporadisk och 

bildar knappast underlag för att kontinuerligt behandla större forskningsfrågor. 

Sveriges aktivitetsnivå ligger snarare över än i paritet med jämförelseländerna.  

För Sveriges del kan dock noteras att forskningsmedel från Vetenskapsrådet – 

Utbildningsvetenskapliga kommittén har varit verksam sedan 2001 - inte verkar ha 

påverkat produktionen i positiv riktning. De 100-150 miljoner kronor som årligen 

delas ut verkar inte resultera i internationellt gångbara resultat inom skolnära 

forskning. 

Vi sätter den relativa aktivitetsnivån i respektive land inom skolnära forskning i 

relation till dess PISA-resultat. Jämförelsen visar att det inte finns någon systematisk 

statistisk korrelation mellan skolforskning och PISA. Svensk skolnära forskning är 

ungefär lika representerad som genomsnittet av de tretton länder som ingår i 

undersökningen. Däremot har svensk skolnära forskning väsentligt lägre aktivitet än 

den i Finland och Nederländerna, två länder med sällsynt goda resultat i PISA-

undersökningarna.  

Slutsatserna bygger på ett begränsat material för tretton länder. Det vore möjligt och 

önskvärt att inkludera fler länder och ett större empiriskt material. Särskilt angeläget 

vore att kunna inkludera de tidskriftsklasser som är ämnesinriktade men som också 

kan ta upp och diskutera pedagogiska och didaktiska frågeställningar. Det är en brist i 

föreliggande undersökning att så inte har skett. Begränsningen får till följd att Sverige i 

denna undersökning framträder utan matematikdidaktisk forskning. Ett större 

empiriskt material skulle inkludera kemimatematikområdet för att ge en mer komplett 

bild av svensk skolnära forskning. 
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Svenskt forskningsfiasko? 
Debatten om den svenska grundskolans fel och brister sätter också den 

utbildningsvetenskapliga forskningen i fokus. När journalisten Maciej Zaremba våren 

2011 hade en serie artiklar under rubriken ”Hem till skolan” i DN, följdes det av en 

rad inlägg även om skolforskningens tillstånd. Det blev TV-program, blogginlägg, 

debatter i andra dagstidningar (t.ex. GP och SDS) och en rad andra nyhetsmedia.  

På Lärarnas Riksförbunds webbportal ”Skolvärlden.se” förmedlades en dyster bild av 

den pedagogiska forskningen. Psykologidocenten och socialrådet Knut Sundell, 

verksam vid Socialstyrelsen, gav en bild i termer av ”det svenska forskningsfiaskot”. 

Till grund låg en undersökning av svenska avhandlingar i pedagogik och förekomsten 

av citeringar till skrifter författade av svenska docenter och professorer i pedagogik 

där ”två av tre inte citerats en enda gång på tio år”.1 

Sundells undersökningar är både väl underbyggda och övertygande men det finns 

anledning att diskutera hans begränsade utblick: För det första kan inriktningen på 

avhandlingar möjligen förefalla att skjuta vid sidan av målet. Avhandlingar är 

produkter av lärlingar som utbildar sig till forskare. Det är tänkbart att det finns en 

”skolnära forskning” som pågår utanför avhandlingsforskningen. Visserligen bör 

avhandlingarna rimligen skvallra om vilka riktningar som är aktuella i den svenska 

pedagogiska forskningen, men vi ställer frågan vad som finns utöver detta? 

För det andra finns det anledning att diskutera ansatsen i undersökningen av citeringar 

till svensk forskning. Genom att undersökningspopulationen begränsats till docenter 

och professorer i pedagogikämnet är det möjligt att den skolnära forskningen skuggas 

av andra forskningsfrågor och forskningsintressen. Dessutom har forskarstuderande 

och disputerade inom pedagogik knappast ensamrätt på att publicera 

forskningsresultat inom utbildningsvetenskaplig och skolnära forskning. Forskare från 

andra områden lämnar också bidrag till detta fält. 

Fokus på skolnära forskning 
Centralt i den pågående skoldiskussionen är att lyfta frågan hur svensk skolnära 

forskning står sig i ett internationellt perspektiv. Syftet med denna rapport är för det 

första att belysa den svenska forskningens läge genom att avgränsa undersökningen till 

den forskning som kan definieras som ”skolnära”. Vårt andra syfte är att undersöka 

om det finns något samband mellan den skolnära forskningens relativa omfattning i 

ett land och samma lands skolframgångar mätt genom Pisa-resultaten. 

Vad menas då med skolnära forskning? Innebörden kommer i vår undersökning att bli 

föremål för en operationell definition, som presenteras i nästa avsnitt. Med begreppet 

”skolnära forskning” avser vi forskning som dels behandlar villkor för barns och 

ungdomars inlärning, dels behandlar lärandet och arbetsmetoderna för utlärning 

(didaktik). Skolnära forskning har så gott som alltid nära koppling till skolans 

kunskapsbehov.  

                                                      
1 <http://www.skolvarlden.se/artiklar/det-svenska-forskningsfiaskot> 
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Avgränsning 

I detta avsnitt beskrivs de metoder vi använt för att operationellt avgränsa och 

definiera skolnära forskning. På denna punkt särskiljer sig vårt bidrag från tidigare 

nämnda studier eftersom dessa inte koncentrerat behandlar ”skolnära” forskning. 

Undersökningsmaterialet består av artiklar i internationella vetenskapliga tidsskrifter 

med referee-förfarande som indexeras och kategoriseras i databasen Web of Science. 

Följande tre tidskriftsklasser har ingått i urvalet: 

 Education & Educational Research 

 Education, Scientific Disciplines 

 Psychology, Educational 

Närmare 200 tidskrifter tillhör någon av dessa tre klasser. Utöver detta har ett mindre 

antal tidskrifter inom klasserna ”Family Studies” och ”Sociology” lagts till materialet för 

att öka täckningsgraden. Eftersom tidskrifter inom pedagogigfältet i hög utsträckning 

citerar till tidskrifter i sociologi och familjestudier har denna utvidgning setts som 

befogad. 

Vi kan inte vara säkra på att all skolnära forskning fångas in med denna metod. 

Publiceringar av skolnära forskningsresultat kan förekomma i många olika tidskrifter i 

skiftande ämnen, men vi har bedömt att sådant material knappast har en omfattning 

som nämnvärt skulle förändra undersökningens resultat. 

De valda tidskrifterna genererar tillsammans 36 711 artiklar från 136 länder under den 

valda tidsperioden, 2000–2008. USA och England står för hälften av denna 

produktion. Vad vi i det följande kallar E13 (Europa 13 länder)2 står för cirka tio 

procent av materialet. Dessa länders publikationer kommer att användas som 

jämförelsematerial för analysen. 

För att ta fram det vi benämner skolnära forskning (SNF) har vi använt en metod som 

delar upp materialet i grupper beroende på vilka referenser som används; uttryckt på 

annat sätt innebär det att materialet klustras på basis av referenslikhet. Publiceringar 

som i stor utsträckning använder samma referenser kommer att grupperas 

tillsammans. Klustren uttrycker gemensamma forskningsintressen inom vilka 

forskarna tenderar att skapa ett gemensamt språk och gemensamma fokus på 

frågeställningar. När en artikel publiceras är det i första hand till kollegerna som 

forskaren riktar sig och som forskaren försöker övertyga. Materialet är stort och vi kan 

vara övertygade om att det innehåller såväl högt som lågt, såväl SNF som icke-SNF. 

Därför är det både nödvändigt och värdefullt att organisera materialet efter tydliga 

principer. Klustringen tjänar syftet att i nästa steg ge underlag för att lyfta bort 

publikationer som inte är relevanta för den här specifika undersökningen. 

Klustringen har genomförts med en MAM-metod.3 Flera metoder finns tillgängliga för 

att klustra relativt stora material, men resultatet bör bli ungefär detsamma. Nästa steg i 

arbetet är att sätta informativa etiketter på respektive grupp av artiklar. För detta syfte 

                                                      
2 Austria, Belgium; Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, 
Spain, Sweden, Switzerland. Alla dessa länder har minst en miljon invånare. Engelskspråkiga 
länder ingår inte för att utesluta dessa länders användande av inhemska publikationskanaler. 
3 Blondel et al. (2008)  
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har Natural Language Processing (NLP) utnyttjats. I en NLP tas substantivfrasernas 

ordstammar fram och eventuella ”stopwords” elimineras. Därefter beräknas vilka 

termer som är mest frekventa inom varje kluster. På det sättet får vi fram de termer 

som möjligen kan användas för att karakterisera respektive kluster. I de flesta fall 

berättar dessa termer något om forskningens innehåll och kan således användas för att 

informera om vad de olika klustren innehåller. Tolkningen fordrar naturligtvis viss 

kännedom om skolnära forskning för att det skall kunna avgöras vilka publikationer 

som är mer eller mindre relevanta i sammanhanget. Kompletterande information ges 

av artiklarna själva, t ex kan de mest citerade artiklarna per kluster ge tydligare 

information om så skulle behövas. 

Rapportförfattarna forskar inte själva inom skolområdet och det gör att vi har valt vi 

använda extern expertis4 för att kategorisera de femtio största klustren i två klasser: 

1) skolnära forskning, 2) ej skolnära forskning. Expertbedömningen och 

rapportförfattarnas egen klassning har hög överensstämmelse; endast ett av de 16 

största klustren gav upphov till divergerande uppfattningar.  

I syfte att också kontrollera expertens bedömningar har vi dessutom använt en metod 

som benämns Latent Dirichlet Allocation – LDA.5 Metoden ger en dimensionsanalys av 

materialet; termer som finns i artiklarnas titel och abstract används för att finna 

mönster som annars är svåra att upptäcka i stora material. Resultatet är ett antal 

underliggande dimensioner, s.k. topics, i texterna. En ”topic” förekommer i många 

artikelkluster men de gör det i varierande utsträckning. Detta medför att varje artikel 

utgör en kombination av topics som kan sägas forma artikelns innehåll. Det kan vara 

metodiska inslag som aktiveras genom att man i artikeln använder specifika termer 

eller ett ämnesområde som berörs, t ex ”fysisk fostran” signaleras genom val av andra 

termer. De topics som aktiveras i det här valda materialet är framförallt sådana där 

termer som ”school” och ”learning” erhåller höga aktiveringsnivåer. 

Efter kontrollen har vi således valt att följa expertens kategorisering i samtliga fall 

utom två, ett område har tagits bort (creativity) och ett område har lagts till. Finns det 

utöver detta också andra kluster med svenska publiceringar som är relevanta för den 

skolnära forskningen? Vi har undersökt detta och självfallet finns det enstaka artiklar 

som inte tas med till följd av att de inte refererar till exakt samma källor som används i 

den internationella forskningen. Sådana publikationer utgör dock knappast mer än 

marginella delar av artikelproduktionen.  

Med Europa som jämförelsepunkt 
För den empiriska undersökningen koncentrerar vi oss på europeiska länder utanför 

den anglosaxiska länderkretsen (inledningsvis kallade E13). Här ingår de nordiska 

länderna, de västeuropeiska, sydeuropeiska (utom Portugal) och flera av de 

centraleuropeiska. Östeuropa har inte kunnat tas med på grund av dessa länders låga 

publiceringsaktivitet på den internationella arenan. Motivet för detta urval är att vi vill 

ha länder som är någorlunda jämförbara med Sverige i form av publiceringskultur och 

språkkultur. 

                                                      
4 Tack till Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola. 
5 Se Blei et al. (2003). I uppsatsen visar inga resultat från dessa körningar. 



6 
 

Vi börjar med att försöka bedöma omfattningen av aktivitet i allmän 

utbildningsforskning och väntar med den specifika skolnära forskningen till nästa 

avsnitt. För att bedöma aktivitetsnivån i utbildningsforskningen behöver vi tillgång till 

referenspunkter. Det är långtifrån självklart hur en referens skulle kunna konstrueras 

och vi har stannat vid att utnyttja de bibliometriska uppgifter som finns i Web of Science. 

Utgår vi från våra länders samlade publiceringsaktivitet inom området beteende- och 

samhällsvetenskap skulle det kunna tjäna som utgångspunkt för att bedöma huruvida 

området utbildningsforskning specifika kännetecken. Frågan uppkommer om 

samhälls- och beteendevetenskaplig forskning kan fungera som referens vid studier av 

utbildningsvetenskap. Vår tanke är att publiceringskulturen inom samhälls- och 

beteendevetenskap kan tjäna som referenspunkt för att normalisera skillnader i storlek 

mellan länderna. Denna metod gör det vidare möjligt att jämföra hur olika länder 

satsar på skolnära forskning. 

En källa för detta är databasen ”Social Science Citation Index” (SSCI) som 

tillhandahålls av Thomson Reuters. Nu består SSCI inte uteslutande av samhälls- och 

beteendevetenskap, där finns en hel del tidskrifter med medicinsk inriktning, en stor 

del är mångvetenskapliga tidskrifter som publicerar teknik och naturvetenskap. För att 

få fram ett mera adekvat urval har tidskrifterna klassats till olika områden och av dessa 

har sju områden betraktats som samhälls-och beteendevetenskap. ”Cultural” som 

kanske inte skulle gälla som samhällsvetenskap, består av antropologi, arkitektur, 

medie- och kommunikationsstudier, lingvistik, historia och kulturstudier. Övriga 

områden är närmast självförklarande. Observera att ekonomi och psykologi är de stora 

klasserna som utgör en stor andel av de totala publikationerna. Länder som hade färre 

än 1000 publiceringar under treårsperioden 2007-2009 har tagits bort av skäl som 

redan tidigare angivits. Tabell 1 visar hur publiceringsverksamheten ser ut för vårt 

urval av länder: 

Tabell 1. Publikationer (articles) per land (E13) i SSCI 2007-2009. 

LAND Cultural Econ Educ Environ Politics Psyc Sociol Total 

AT 62,4 461,4 17,5 91,7 127,6 380,8 65,6 1 207 

BE 129,2 693,1 172,8 84,4 207,3 1 020,4 176,5 2 484 

DK 133,9 554,8 71,6 116,0 228,6 409,6 140,6 1 655 

FI 87,5 612,5 166,7 74,7 122,0 678,3 157,5 1 899 

FR 407,0 1 854,8 127,0 203,1 249,2 1 745,2 304,2 4 891 

DE 454,2 2 840,3 450,6 402,0 939,1 4 753,5 609,7 10 449 

GR 61,5 412,1 130,4 50,2 60,2 286,0 43,4 1 044 

IT 232,3 1 677,1 122,7 159,4 240,6 1 545,8 208,7 4 187 

NL 371,4 2 044,4 540,7 445,2 512,1 3 455,0 558,6 7 927 

NO 98,9 645,9 172,0 162,8 240,3 725,1 269,5 2 314 

ES 290,8 2 269,7 458,4 400,0 300,3 2 028,2 295,5 6 043 

SE 146,2 1 004,3 250,6 218,7 240,6 1 094,4 335,3 3 290 

CH 88,5 774,0 57,8 157,8 234,6 961,4 167,6 2 442 

Total 2 845 17 223 3 063 2 799 3 963 19 916 3 752 53 562 

 

Anm: SSCI är Social Science Citation Index i Web of Science (2012-09-25). Tabellen bygger 

enbart på originalartiklar (articles). Ej reviews, letters or proceeding papers. 



7 
 

Ser vi närmare på tabell 1 framgår också hur E13-ländernas publicerar i de tre 

tidskriftsklasserna ”Education & Educational Research”, ”Education, Scientific 

Disciplines” och ”Psychology, Educational” samt ett urval av tidskrifter från klasserna 

”Family Studies” och ”Sociology”, vilket är klassen som benämns ”Educ”.  

Ett sätt att analysera tabell 1 skulle kunna vara att betrakta detta utbud som produkter 

på publiceringsmarknaden och att olika länder har olika specialiseringsfördelar till följd 

av den vetenskapliga kulturen inom respektive områden samt en rad andra 

förhållanden av betydelse: statsmakternas prioriteringar, finansiärernas agerande, FoU-

systemet uppbyggnad, tjänste- och karriärsystemet, språkkunskaperna i landet m.m. I 

analogi med nationalekonomernas analyser av komparativa fördelar med hjälp av 

metoden ”Revealed Comparative Advantage”, RCA, kan vi undersöka hur olika länder 

arbetar på publiceringsmarknaderna. Vad vi gör är ta fram den relativa andelen 

forskning med hänsyn både till land och område.6  

Tabell 2: Specialiseringsfördelar inom SSCI för E13 (2007-2009). 

LAND Cultural Econ Educ Environ Politics Psyc Sociol Total 

AT 1,0 1,2 0,3 1,5 1,4 0,8 0,8 1 

BL 1,0 0,9 1,2 0,6 1,1 1,1 1,0 1 

DK 1,5 1,0 0,8 1,3 1,9 0,7 1,2 1 

FI 0,9 1,0 1,5 0,8 0,9 1,0 1,2 1 

FR 1,6 1,2 0,5 0,8 0,7 1,0 0,9 1 

DE 0,8 0,8 0,8 0,7 1,2 1,2 0,8 1 

GR 1,1 1,2 2,2 0,9 0,8 0,7 0,6 1 

IT 1,0 1,2 0,5 0,7 0,8 1,0 0,7 1 

NL 0,9 0,8 1,2 1,1 0,9 1,2 1,0 1 

NO 0,8 0,9 1,3 1,3 1,4 0,8 1,7 1 

ES 0,9 1,2 1,3 1,3 0,7 0,9 0,7 1 

SE 0,8 0,9 1,3 1,3 1,0 0,9 1,5 1 

CH 0,7 1,0 0,4 1,2 1,3 1,1 1,0 1 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 

stdv 0,26 0,15 0,53 0,28 0,34 0,16 0,30   

Källa: se tabell 1, anm: stdv=standardavvikelsen 

Tabell 2 visar resultatet av en sådan specialiseringsanalys. Ett mönster av över- och 

underrepresentation inom olika ämnesområden framträder. De mest avvikande 

värdena har markerats med grått vid hög specialisering och låg specialisering indikeras 

med en ruta. Vi kan betrakta det som en normalisering av publiceringsnivån med 

hänsyn till områdesaktivitet och total aktivitet. Frankrike har hög specialisering i 

kulturområdet, Danmark är relativt aktiva inom politikområdet, och Norge har relativt 

hög aktivitet inom sociologi.  

Utbildningsforskningen framträder som en verksamhet med större variation mellan 

länderna än andra ämnena. Området har högre standardavvikelse än andra områden 

                                                      
6 Balassa, B. (1965), Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage, The Manchester 
School, 33, 99-123. Se även: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Revealed_comparative_advantage 
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och det kan tas till intäkt för vår idé att det kan finns skillnader mellan länders 

utbildningsvetenskap (och skolnära forskning) som har betydelse för ämnets inverkan 

på skolpolitik och skolpraktik.  

Inom ekonomi och psykologi har samtliga länder en likartad specialiseringsgrad, men 

det område som skiljer ut sig är utbildningsforskningen. Här har Grekland, liksom 

Finland, en påfallande hög publiceringsaktivitet jämfört med deras övriga verksamhet 

på andra områden. Österrike och Schweiz har mycket låg aktivitet räknat på samma 

sätt. Flera länder som Holland, Belgien, Spanien, Norge och Sverige har en viss 

överrepresentation för utbildningsforskningen, vilket skulle kunna tas till intäkt för att 

utbildningsforskare i dessa länder i högra mån utnyttjar internationella 

publiceringskanaler.  

Skolnära forskning 
Analysen ovan mer än det vi verkligen är ute efter i vår analys. ”Educational” 

innehåller en rad olika områden som vi inte betraktar som grundskolenära frågor. Det 

kan vara forskningspolitik, universitetspedagogik, studentfrågor, ranking och 

performance m.m. I stor utsträckning kan således utbildningsforskning betraktas som 

allt annat än skolrelevant även om det inte är helt lätt av avgränsa och definiera vad 

som är ”skolrelevant”.  

Det är här som vår ovan beskrivna metod för klustring av materialet på basis av 

referenser ger oss en möjlighet att koncentrera analysen till de grupper av artiklar som 

enligt vår experts och våra egna bedömningar bör betraktas som skolnära forskning 

(se bilaga 2). 

Tabellen på nästa sida förtecknar de tjugo mest frekventa substantivfraserna inom 

respektive kluster. Termerna visas med en avskiljare [ | ] mellan varje term. De kluster 

som var närmast till att inkluderas gällde (1) ”health issues” (hälsofrågor), (2) 

”educational policies” (policyfrågor). Svenska forskare har relativt stor synlighet i 

policyklustret, men detta berör i mycket mestadels högskolesektorns, universitets- och 

forskningspolitiska frågeställningar.  

Hur artikelklustren fördelar sig över länder framkommer i tabell 3.  

Tabell 3. Hur kluster fördelar sig över tretton länder (Frac P per land) 
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AUSTRIA 0,3 1,5 0,5 1,0 1,5 1,5 0,2 1,0 8

BELGIUM 7,7 9,3 1,3 9,0 7,5 1,0 10,0 1,0 8,1 2,5 5,0 3,0 7,0 72

DENMARK 2,0 15,3 1,0 1,0 1,0 20

FINLAND 8,0 12,0 29,8 1,0 10,6 6,0 4,0 3,5 8,7 1,5 85

FRANCE 3,0 11,0 7,7 6,5 1,0 2,5 1,0 0,5 10,0 0,4 4,0 25,2 1,0 74

GERMANY 1,0 19,5 14,0 1,8 25,0 6,5 4,5 0,8 15,7 1,0 2,0 3,7 12,0 11,3 119

GREECE 2,0 10,0 5,8 10,0 23,8 2,0 7,5 6,0 4,0 21,5 2,0 95

ITALY 1,0 12,5 2,0 7,0 1,0 4,5 1,0 2,0 1,0 13,2 45

NETHERLANDS 2,0 23,5 33,0 11,0 57,7 3,0 6,0 6,7 13,2 3,0 29,4 5,0 5,7 7,3 29,3 3,0 239

NORWAY 5,3 4,0 20,3 1,0 4,0 3,5 3,0 6,0 1,0 9,0 5,5 63

SPAIN 3,5 11,7 14,3 4,0 21,7 0,5 3,5 1,3 15,8 2,3 14,0 22,7 1,0 116

SWEDEN 12,5 2,0 30,4 2,3 4,7 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,5 1,0 3,5 20,3 88

SWITZERLAND 4,3 2,0 7,0 1,2 1,5 3,0 0,7 20

Totalsumma 47 110 187 42 177 13 50 19 23 12 93 12 14 53 168 22 1043
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För att sätta en enda etikett på respektive kluster har vi utnyttjat den mest frekventa 

termen eller någon av de mest frekventa termerna om det visar sig att den mest 

frekventa inte är betydelsebärande. Etiketten bör ge en ungefärlig bild av innehållet i 

forskningen d v s de artiklar sin ingår i klustret. 

Resultatet som presenteras i tabell 3 ger det totala antalet artiklar per land och kluster. 

Tillsammans producerar dessa tretton europeiska länder ett tusental artikelandelar i 

skolnära forskningsområden. Per land ger det i snitt 80 artiklar och per år drygt ett 

hundratal artiklar. Det antyder en förhållandevis svag aktivitet i de flesta länder.  

Holland har den i förhållande till folkmängden högsta relativa aktiviteten. Länder som 

Italien, Schweiz, Österrike och Danmark uppvisar påfallande låg aktivitet i förhållande 

till folkmängden. För Sveriges del är 88 artiklar ett svagt resultat särskilt. Finland som 

har väsentligt lägre folkmängd har ungefär lika många artiklar.  

I stort sett är det endast tre kluster där svenska forskare har en produktion som gör att 

de på något sätt kan påverka det aktuella områdets verksamhet: det är gender, science 

education och cognitive. Ett första resultat är således att Sundells undersökningar får 

stöd av vår rapport. Skolforskningen är liten, och detta är fallet i många andra 

europeiska länder, Finland och Holland är undantag som bekräftar regeln. 

Eftersom vi vill få en överblick över ländernas relativa aktivitetsnivå per kluster 

utnyttjar vi den tidigare tekniken, specialiseringsanalysen, för att beskriva klustrens 

fördelning över länder. Detta återfinns i tabell 4. 

Tabell 4. E13-ländernas respektive specialiseringsfördelar per kluster (2000-2008) 

 

Analysen bekräftar att Sverige har hög representation i det kluster som benämns 

”gender”. Om vi ser närmare på artiklarna inom kluster framkommer att klustret, 

åtminstone för Sveriges del mer vetter mot högre utbildning än mot lärande på 

grundskolenivå. Ser vi till forskningsprofilerna i tabell 4 är det tydligt att svensk 

forskning är tungt orienterad mot didaktik för de naturvetenskapliga ämnena med 

verksamhet i två kluster ”science educ”, och ”cognitive”. Namn som Ference Marton 

och Roger Säljö (Göteborg) är framträdande i ett av dessa kluster. Leif Östman 

(Uppsala) och Per-Olof Wickman (Stockholm) är ledande namn i det konkurrerande 

klustret som benämns ”cognitive”.  
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AUS TR IA 1,0 1,9 0,4 0,0 0,8 0,0 4,2 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 6,2 1

BE LGIUM 2,3 1,2 0,1 3,1 0,6 1,1 2,9 0,8 5,0 2,9 0,0 6,0 3,0 0,0 0,6 0,0 1

DE NMAR K 2,2 0,0 4,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,3 1

F INLAND 2,1 1,3 2,0 0,3 0,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,8 0,6 0,8 1

FR ANCE 0,9 1,4 0,6 0,0 0,5 1,1 0,7 0,8 0,0 0,6 1,5 0,0 0,4 1,1 2,1 0,6 1

GE R MANY 0,2 1,6 0,7 0,4 1,2 0,0 1,1 2,1 0,3 0,0 1,5 0,7 1,2 0,6 0,6 4,4 1

GR E E CE 0,5 1,0 0,3 2,6 1,5 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 1,4 1,0 1

ITALY 0,0 0,2 1,5 1,1 0,9 1,8 2,1 1,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 1,8 0,0 1

NE THE R LANDS 0,2 0,9 0,8 1,1 1,4 1,0 0,5 1,6 2,5 1,1 1,4 1,8 1,7 0,6 0,8 0,6 1

NOR WAY 1,9 0,6 1,8 0,4 0,4 4,5 0,0 0,0 0,0 4,1 1,1 0,0 1,2 2,8 0,5 0,0 1

S P AIN 0,7 1,0 0,7 0,9 1,1 0,3 0,6 0,0 0,0 0,9 1,5 0,0 1,4 2,4 1,2 0,4 1

S WE DE N 3,1 0,2 1,9 0,7 0,3 0,9 0,5 1,9 0,5 1,9 0,3 1,0 0,0 0,8 1,4 0,0 1

S WITZE R LAND 0,0 2,1 0,6 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5 0,9 1,6 1

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Inom dessa ”svenska” områden uppvisar dock den svenska vetenskapliga 

produktionen svaga prestationer när det gäller citeringar (data visas inte här). Länder 

som Finland och Holland intar en tätposition. Finland som har halva Sveriges 

befolkning har dubbelt fler citeringar inom de utvalda klustren, Holland har fem 

gånger fler citeringar med en dubbelt så stor befolkning. Samtidigt bör nämnas att 

länder som Frankrike och Italien uppvisar märkbart svaga resultat. Även om det 

onekligen är en svensk sjuka att inte publicera internationellt, är det en sjuka som 

också drabbar länder som Danmark, Frankrike och Italien.  

Sverige är klart underrepresenterat när forskningen handlar om områden som 

motivation, minne & inlärning, föräldrarollen samt om matematik (jfr tabell 4 ovan). 

Vi påminner i detta sammanhang om att även vår undersökning har sina 

begränsningar till följd av urvalet av tidskriftsklasser. Det är tänkbart att matematisk 

didaktik publiceras i tidskrifter klassade som matematik. 

Sverige vs. Finland 
Jämförelser mellan Sverige och Finland är ägnade att väcka visst intresse och har 

förekommit flitigt i debatten.7 I citeringshänseende är finska utbildningsforskare som 

redan framgått svenskarna vida överlägsna. Deras forskningsprofil är dessutom en 

annan än den svenska. För att tydliggöra skillnaderna används hela det 

utbildningsvetenskapliga området i en visualisering baserad på klustringen, se nedan. 

Den översta avser Sverige och den nedersta Finland och varje kluster representeras 

med en term. 

 

Figur1: Svenska artiklar markerade med rött. 

                                                      
7 Se t ex Enkvist, I, Därför är finländska skolan så framgångsrik. DN 2011-04-06. 
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Figur 2: Finska artiklar markerade med rött. 

Skillnaden i tyngdpunkt mellan svensk och finsk utbildningsvetenskaplig forskning 

framkommer förhållandevis tydligt. Medan Sverige ligger positionerat i väst och 

nordväst har Finland en verksamhet som täcker större delar kontinenten med en viss 

tyngdpunkt åt det östra hållet (uppgifter, utvärdering m.m.). Medan Finland har en 

stark inriktning mot motivation, måluppfyllelse och en lärarorienterad forskning, har 

Sverige istället mer vetenskapsorienterad tradition (t ex fenomenografin i Göteborg) 

och med starkare fokus på högskolefrågor. Det kluster som har termen ”school” i 

västlig riktning syftar på ett område som kortfattat kan benämnas ” Marketization and 

privatization in mass education systems”. Den forskningen är nästan inte alls 

representerad i Finland vilket möjligen kan förklaras av att de inte genomgått en 

friskolereform av samma slag som Sverige. 

PISA + skolforskning =sant? 
Det finns många olika ansatser till att förklara PISA-resultaten. Den uppenbara 

faktorn är naturligtvis avsättningarna till undervisning i statsbudgeten (och 

motsvarande); detta har behandlats av Hama (2007). En grupp av artiklar använder 

socioekonomisk status som förklaringsfaktor (Siddiqi et al. 2007); gender har 

föreslagits (Lynn & Mikk 2009), andra har pekat på undervisningsmetodernas 

betydelse (Balim et al. 2000) och man har även fört in immigration och integration 

som förklaringsfaktor (Levels et al. 2008). Ingen av de nämnda undersökningarna har 

kunnat påvisa särskilt övertygande analyser.  

Kan forskningsinriktningar förklara skolresultat i PISA-undersökningarna? Är 

skillnaderna mellan den svenska och finska skolan på något sätt relaterade till den 

skolnära forskning som pågår vid universiteten? Lärarutbildningen är en akademisk 

uppgift. Därför blir det avgörande för lärarkåren i vilken utsträckning 

lärarutbildningarnas företrädare traderar ett provinsiellt eller ett internationaliserat 

förhållningssätt. Finns inte de gynnsamma förutsättningarna för en öppen 

problemsyn, kommer lärarkåren att befinna sig på längre avstånd från den nyskapande 
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forskningen och förändringsarbetets repertoarer begränsas. Lärarnas 

absorptionsförmåga, kapacitet att tillgodogöra sig internationella forskningsresultat, 

blir lidande och praktikens lärare förlorar förmågan att följa med i forskningen, vare 

sig denna är i rapportform eller i mer tuggad populärvetenskaplig form.  

Det svenska skolsystemet har under de senaste årtiondena reformerats i en allt 

snabbare takt, och skolprestationerna har successivt blivit svagare. Den senaste PISA-

undersökningen (Skolverket, 2010) indikerade att svenska 15-åringar försämras i 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap och att de tappar mark jämfört med andra 

länders elever.  

Vad är orsaken till denna försämring? Beror det (i större eller mindre grad) på vad 

svenska pedagogiska forskare gör? Ställs den frågan menar man att vad svenska 

pedagoger verkligen forskar om, vilket Sundell och Stensson (2010) hävdar, kan ha 

betydelse för PISA-resultaten. Den kvarstående uppgiften i denna rapport är att 

undersöka huruvida forskarnas aktiviteter inom den skolnära forskningen på något 

sätt relaterar till resultaten på de internationella kunskapsproven. För att göra det 

måste vi börja med att ställa några frågor om hur centrala begrepp skall definieras. 

Vad är internationaliserad forskning 

Vad är internationaliserad forskning? Kan vi skilja mellan tidskrifter som är nationella, 

regionala och internationella? Eftersom vi använder SSCI-databasen för våra 

undersökningar menar vi att de tidskrifter som ingår i undersökningen har genomgått 

en form av prövning innan de börjar indexeras av Thomson Reuters. För att uppfylla 

villkoren skall tidskrifterna bl a ha en stabil utgivning, en fungerande redaktion och 

vara någorlunda citerade av andra tidskrifter inom området. Det finns språkskillnader 

som med största sannolikhet påverkar utfallet, t ex är det ett antal tyskspråkiga och 

spanskspråkiga tidskrifter som ingår i de kategorier som vi arbetar med.  

För att återspegla en internationalisering av de forskningsprogram som försiggår i 

respektive land och i samarbete mellan länder skulle det behövas att indexeringen 

(som sköts av företaget Thomson Reuters) upprätthåller vissa specifika kvalitetskrav, 

t ex att endast tidskrifter som hade en internationellt sammansatt författarkår eller att 

endast tidskrifter som hade en internationellt inriktad redaktionell policy m.m. kunde 

komma ifråga. Många talar om en språkbias i SSCI mot icke-engelska regionala 

tidskrifter. Grupp et al. (2001) och van Leeuwen et al. (2000) visar att detta har varit 

ett viktigt problem när citeringsdatabaser skall användas. Under den aktuella perioden 

är det avgjort ett problem, men just detta påpekande svarar inte på frågan om vad som 

är internationella tidskrifter. Buela-Casal och Zych (2012) tar upp frågan genom en 

enkät till drygt 16,000 forskare i mer än 100 länder. Vad är det då som konstituerar en 

tidskrifts ”internationality”? Teoretiskt sett skulle det kunna vara språket, förekomsten 

av ett internationellt sammansatt editorial board, att författarkretsen kommer från 

flera länder eller att tidskriften har impact faktor framräknad av Thomson Reuters. 

Forskarnas svar tyder på att det är språkfaktorn som väger tyngst: ”The importance 

given to English is the same in all fields, but there are differences related to other 

languages”, skriver författarna i sin sammanfattning. De menar också att möjligheten 

att kunna läsa tidskriften online har viss betydelse för dess internationella räckvidd. 

Det är lätt att instämma med Buela-Casal och Zych i deras slutsatser, men vi vill ändå 

hävda att det för utbildningsområdet inte är korrekt att inskränka urvalet av tidskrifter 
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till enbart engelskspråkiga. Vår uppfattning grundar sig inte på egna undersökningar av 

innehållet i tidskrifterna men vi har genomfört ett antal studier på författarkretsens för 

ett stort antal SSCI-tidskrifter. Det är uppenbart att andra språk än engelska i stor 

utsträckning begränsar författarkretsen. Skulle vi använda detta som ett kriterium vore 

det många tidskrifter som skulle behöva tas bort från analysen. Vi är inte benägna att 

göra detta eftersom vi inte har anledning att misstänka att de tyska och spanska 

tidskrifterna i mindre utsträckning är att betrakta som vetenskapliga än många av de 

engelska tidskrifterna.  

Hypotes om samband 

Därmed är vi över på frågan om det finns något samband mellan forskningens 

inriktning och PISA-resultaten. Mer specifikt, finns ett samband mellan omfattningen 

av ett lands skolnära forskning och dess skolframgång? Något spekulativt är det vår 

ambition att testa denna hypotes. ”Om ett land har stort vetenskapligt genomslag inom 

utbildningsfrågor, har det landets skolsystem också bättre förmåga att översätta forskningsresultaten 

till en fungerande skolpraktik?” Antagandet bygger på att forskningsresultaten är säkrade i 

ett internationellt kvalitetssystem som är överlägset ett nationellt dito. Genom 

internationell publicering kommer forskare i kontakt med internationell litteratur, 

kommer att stångas med andra synsätt, teorier, metoder och resultat. De tvingas att ta 

hänsyn till forskarsamhällets samtliga synpunkter, vilket bör ge nödvändiga influenser 

för forskningsarbetet. 

Resonemanget förutsätter således att en omfattande och aktiv forskning är ett 

nödvändigt, men (självfallet) inte tillräckligt, villkor för att omsätta forskningsresultat i 

skolsystemet. Överföringen och spridningen av forskningsresultat – vare sig resultaten 

är inhemska eller utländska – framstår som avgörande för hur forskningen omsätts i 

skolarbetet, men vi förutsätter i detta läge en liknande grad av överföring och 

forskningsförankring i de länder som sätts under luppen i denna undersökning. I 

vilken utsträckning det verkliga skolarbetet bygger på vetenskaplig grund råder det 

självfallet fortsatt stor osäkerhet om.  

Metoden för att pröva vårt antagande är i korta ordalag denna: Den avgörande 

svårigheten med att undersöka vår hypotes är att det behövs ett referensmaterial, 

något att jämföra med. Aktiviteten i skolnära forskning skall gå att relatera till något 

annat vilket i sin tur skall relateras till PISA-resultaten.  

Vad är det som finns att tillgå? Vilka variabler kan tänkas ha att göra med PISA-

resultaten. Forskning och systematiska undersökningar har av förklarliga skäl ägnat 

denna fråga en hel del uppmärksamhet (se referenser ovan i inledningen till detta 

avsnitt). Man kan tänka sig att olika mått på ett lands BNP eller ett lands samlade 

utgifter för utbildning (möjligen inklusive FoU) eller liknande skulle kunna förklara en 

hel del av variansen i PISA-resultaten. Så är dock inte fallet. Oss veterligt finns inga 

framgångsrika exempel på forskning som kunnat visa vilka variabler som kan förklara 

skillnaderna. Av det skälet går vi till vår hypotes och behöver nu bara komma överens 

med läsarna om hur materialet skall ställas i ordning för att på ett rimligt sätt 

återspegla just forskningsaktiviteter. 

Vi koncentrerar oss på data från SSCI (2007-2009) för att ha på det sättet få ett 

referensmaterial till den skolnära forskningen. En sådan referens betyder att vi kan se 

huruvida den skolnära forskningen inom ett land har en inriktning mot att publicera 
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resultat i en internationell kontext. För att få ett relevant jämförelsematerial behöver vi 

ta bort den utbildningsrelaterade kategorin för att inte autokorrelation skall påverka 

resultaten. För att kunna jämföra behöver vi operationalisera ”internationalisering av 

skolnära forskning”. Vi behöver visa hur denna egenskap kan mätas och hur den 

skiljer sig mellan de länder som ingår i undersökningen. Genom att sätta mätetalet i 

relation till PISA-resultatet får vi ett statistiskt svar, positivt, negativt eller en 

nollkorrelation. Det finns som redan påpekats flera vägar att gå: en att sätta de 

skolnära publiceringarna i relation till folkmängden, en annan att sätta de skolnära 

publiceringarna i relation till publiceringsfrekvensen i SSCI. Båda varianterna ger 

relativa mått som på ett eller annat sätt fångar in aktivitetsnivån inom skolnära 

forskning i respektive land. I denna uppsats prövar vi den metoden av ett enda skäl: 

att den håller sig inom publiceringssfären.  

Resultat  

Hur placerar sig E13-länderna i två dataset: (1) landets relativa andel av internationella 

publikationer i Web of Science i 16 utvalda kluster8 relaterat till (2) landets relativa 

PISA-resultat. Resultaten framgår av tabell 5. 

Tabell 5: PISA-resultat per land (E13) i relation till publiceringsaktivitet 

  SSCI Skolnära    Pub    PISA 

Country % FracP %Frac P Diff Rank1 PISA Rank2 

FINLAND 3,7% 8,2% 121,7% 2 543,7 1 

NETHERLANDS 15,7% 22,9% 46,0% 3 518,7 2 

SWITZERLAND 5,1% 1,9% -62,9% 12 517,3 3 

GERMANY 21,2% 11,4% -46,3% 10 510,0 4 

BELGIUM 4,9% 6,9% 41,3% 4 509,3 5 

NORWAY 4,5% 6,0% 32,0% 5 500,3 6 

DENMARK 3,4% 1,9% -42,0% 9 499,0 7 

FRANCE 10,1% 7,1% -30,1% 8 497,0 8 

SWEDEN 6,5% 8,5% 31,1% 6 495,3 9 

AUSTRIA 2,5% 0,7% -71,4% 13 486,7 10 

ITALY 8,6% 4,3% -49,8% 11 486,0 11 

SPAIN 11,9% 11,1% -6,1% 7 484,0 12 

GREECE 1,9% 9,1% 367,9% 1 473,0 13 

Totalt 100% 100%         

Anm: Rank (1) avser rangordning med avseende på internationell exponering av SNF och rank (2) 
avser rangordning i det totala PISA-materialet (Skolverket, 2010). 

 

Vi behöver inte granska tabell 5 särskilt länge för att förstå att det inte finns underlag 

för tanken att forskning har betydelse för skolresultat. Åtminstone inte med de 

operationaliseringar och definitioner som har tillämpats i den här uppsatsen. 

Hypotesen får betraktas som grundligt falsifierad.  

                                                      
8 Hur vi definierat urvalsvillkoren för vårt material framgår ovan. 
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Visst vi kan ta till ad hoc-hypotser för att försöka rädda idén. Men det är med största 

sannolikhet att ta på sig en alldeles för svår uppgift. Det blir svårt att förklara varför 

Grekland ligger i toppen på den ena rankingen och i botten på den andra. 

Differensen mellan den relativa publiceringsaktiviteten i SSCI jämfört med 

motsvarande publiceringsaktivitet i den skolnära forskningen är det som ligger till 

grund för rangordningen mellan länder. De två länder som ligger i topp intar också 

tätpositionen i den rangordning som bygger på PISA-undersökningarna. Därefter 

kommer två länder som inte gör särskilt bra resultat i skolnära forskning jämfört med 

deras allmänna SSCI-verksamhet. Det är Schweiz och Tyskland som gör bra resultat i 

PISA men som alltså är svaga på den skolrelaterade publiceringsmarknaden. Möjligen 

är det så och då faller hypotesen, men det kan också vara så att dessa länder har en 

utbildningsvetenskaplig ”internationaliserad” diskussion i tidskrifter och andra fora, 

men detta dyker inte upp i SSCI på grund av språkbias. En annan anomali är Grekland 

som har skyhöga resultat i publiceringshänseende men gör svaga resultat i fråga om 

skolresultat. Tittar vi närmare på den grekiska skolforskningen ser vi att den är hårt 

koncentrerad bl a till området ”computer” där de utgör 25 % av verksamheten. 

Belgien och Norge kommer därefter med något bättre resultat i PISA än andra länder. 

Sedan kommer en grupp av länder där det är svårt att skilja dem åt med PISA-

resultaten men där det finns vissa skillnader, skillnader som sammantaget antyder att 

den här valda metodiken varken ”förklarar” eller illustrerar.  

Självklart bör man ta hänsyn till eventuella forskningssatsningarnas temporalitet. Det 

faktum att Spanien ligger hyfsat till i publiceringsaktivitet, men inte gör det i PISA, 

behöver bara betyda att spanska regionregeringars satsningar under den senaste 

tioårsperioden gett resultat men resultat som ännu inte har kommit att påverka ”den 

skolnära verksamheten”, som ännu inte hunnit sippra ned till praktikens nivå. 

För Sveriges del är det tydligt att skolnära forskning, som den operationellt definierats, 

är relativt väl företrädd. Aktivitetsnivån överstiger den förväntade med cirka 30 

procent och det finns aktiviteter inom ett flertal kluster. Men det är fråga om en helt 

annan inriktning jämfört med Finland. Vad detta betyder mera exakt kan vi dock inte 

bevara i denna uppsats; det skulle krävas andra och större undersökningar för att svara 

på den frågan.  

Vi har nöjt oss med att använda indikatorer för att beskriva olika länders aktiviteter 

och tillämpat en ämnesklustring på materialet. Vi tror oss ha kommit en bit på väg 

men mycket arbete återstår. Svårigheten är att vi kan ha avgränsat undersökningen till 

ett antal länder som samtliga har en svag eller låg nivå på den skolnära forskningen. 

Provinsialism är inte enbart ett svenskt fenomen utan förekommer lite varstans i 

forskningsvärlden, inte minst i Europa. Rimligen är det nödvändigt att ta med de mest 

aktiva länderna, USA, England, Australien för att få ett rimligt resultat som dels har 

andra publiceringskulturer dels har andra prestationer. 
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BILAGA 1: URVALET AV TIDSKRIFTER (EDUC) 

 
 

 ACADEMIC PSYCHIATRY 

 ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION 

 ADULT EDUCATION QUARTERLY 

 ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION 

 AIDS EDUCATION AND PREVENTION 

 AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 

 AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION 

 ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY 

 APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION 

 ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW 

 ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION 

 ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER 

 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 

 AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY 

 AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER 

 AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION 

 AUSTRALIAN JOURNAL OF GUIDANCE AND 

COUNSELLING 

 BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 

 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES 

 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION 

 CADMO 

 CHEMISTRY EDUCATION 

 CHILD DEVELOPMENT 

 CHINESE EDUCATION AND SOCIETY 

 COGNITION AND INSTRUCTION 

 COMPARATIVE EDUCATION 

 COMPARATIVE EDUCATION REVIEW 

 COMPUTERS & EDUCATION 

 CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

 CREATIVITY RESEARCH JOURNAL 

 CURRICULUM INQUIRY 

 DIDACTICA SLOVENICA-PEDAGOSKA OBZORJA 

 DISCOURSE PROCESSES 

 DYSLEXIA 

 EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 

 ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW 

 EDUCATION AND URBAN SOCIETY 

 EDUCATION AS CHANGE 

 EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY 

 EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 

 EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS 

 EDUCATIONAL GERONTOLOGY 

 EDUCATIONAL LEADERSHIP 

 EDUCATIONAL POLICY  

 EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 

 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 

 EDUCATIONAL RESEARCH 

 EDUCATIONAL REVIEW 

 EDUCATIONAL STUDIES 

 EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY 

 EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF 

EDUCATIONAL RESEARCH 

 EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 

 ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL 

 ENGLISH IN AUSTRALIA 

 ENGLISH TEACHING-PRACTICE AND CRITIQUE 

 ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 

 EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH 

JOURNAL 

 EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW 

 FOREIGN LANGUAGE ANNALS 

 GENDER AND EDUCATION 

 HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-

HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 

 HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 

 HEALTH EDUCATION JOURNAL 

 HEALTH EDUCATION RESEARCH 

 HIGHER EDUCATION 

 INFANCIA Y APRENDIZAJE 

 INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING 

INTERNATIONAL 

 INSTRUCTIONAL SCIENCE 

 INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN 

EDUCATION 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER-SUPPORTED 

COLLABORATIVE LEARNING 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL 

DEVELOPMENT 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 

 IRISH EDUCATIONAL STUDIES 

 JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

 JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS 

EDUCATION 

 JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY 

 JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH 

 JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

 JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT 

 JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING 

 JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 

 JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR 

 JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES 

 JOURNAL OF EARLY INTERVENTION 

 JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION 

 JOURNAL OF EDUCATION POLICY 

 JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL 

STATISTICS 

 JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 

CONSULTATION 

 JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT 

 JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

 JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 

 JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL 

DISORDERS 

 JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 

 JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION 

 JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION 
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 JOURNAL OF HIGHER EDUCATION 

 JOURNAL OF HOSPITALITY LEISURE SPORT & TOURISM 

EDUCATION 

 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 

 JOURNAL OF LITERACY RESEARCH 

 JOURNAL OF MORAL EDUCATION 

 JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION 

 JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT 

 JOURNAL OF RESEARCH IN READING 

 JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING 

 JOURNAL OF SCHOOL HEALTH 

 JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 

 JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION 

 JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 

 JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION 

 JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 

 KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI 

 LANGUAGE LEARNING 

 LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 

 LANGUAGE TEACHING RESEARCH 

 LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 

 LEARNING AND INSTRUCTION 

 MEASUREMENT AND EVALUATION IN COUNSELING 

AND DEVELOPMENT 

 MINERVA 

 NEW EDUCATIONAL REVIEW 

 OXFORD REVIEW OF EDUCATION 

 PAEDAGOGICA HISTORICA 

 PERSPECTIVES IN EDUCATION 

 PHI DELTA KAPPAN 

 PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS : PHYSICS 

EDUCATION RESEARCH 

 PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 

 PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS 

 QUEST 

 READING AND WRITING 

 READING RESEARCH QUARTERLY 

 READING TEACHER 

 RESEARCH IN HIGHER EDUCATION 

 RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION 

 RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH 

 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 

 REVIEW OF HIGHER EDUCATION 

 REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION 

 REVISTA ESPANOLA DE PEDAGOGIA 

 REVISTA LUSOFONA DE EDUCACAO 

 RUSSIAN EDUCATION AND SOCIETY 

 SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 

 SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT 

 SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL 

 SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY 

 SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW 

 SCIENCE EDUCATION 

 SCIENTIFIC STUDIES OF READING 

 SECOND LANGUAGE RESEARCH 

 SOCIOLOGY OF EDUCATION 

 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION 

 SPORT EDUCATION AND SOCIETY 

 STUDIES IN HIGHER EDUCATION 

 TEACHERS COLLEGE RECORD 

 TEACHING AND TEACHER EDUCATION 

 TEACHING IN HIGHER EDUCATION 

 TEACHING OF PSYCHOLOGY 

 TEACHING SOCIOLOGY 

 TEORIA DE LA EDUCACION 

 TESOL QUARTERLY 

 THEORY INTO PRACTICE 

 URBAN EDUCATION 

 VOPROSY PSIKHOLOGII 

 ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND 

PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 

 ZEITSCHRIFT FUR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 

 ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK 

 ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 

 ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG UND 

SOZIALISATION 

 REVISTA DE PSICODIDACTICA 

 KEDI JOURNAL OF EDUCATIONAL POLICY 

 ODGOJNE ZNANOSTI-EDUCATIONAL SCIENCES 



BILAGA 2:  

Tabell: Undersökningens skolnära ämneskluster. P avser antalet artiklar. Term är klustret uttryckt med en term. Inkluderar alla länder. 

 

 

 

Term #P Substantivfraser

gender 668 boy| gender| girl| masculine'| school| educator| class| discourse| women| paper| identity| policy| pupil| young people| teacher| sport| article| people| way| physical education

motivation 787 goals| motive| achievers| self-efficacy| student| orient| performers| goal orientation| mastery| strategy| task| school| belief| classroom| achievement goals| teacher| grade| self-regulate| competence| mathematics

science educ 1384 teacher| student| practice| knowledge| classroom| design| technology| community| activity| science| environment| educ| developer| process| tool| research| learner| project| paper| use

computer 356 computer| technology| ict| use| teacher| internet| attitude| student| school| classroom| pupil| course| information| research| system| educ| tool| user| factor| ltd

group 760 group| student| interactive| learner| design| system| discussion| technology| course| environment| computer| communicator| use| paper| knowledge| tool| collaboration| tutor| process| content

course 299 course| student| group| game| lecture| psychology| distance| conflict| textbook| instructor| use| approach| class| technology| multimedia| computer| distance education| classroom| web| perception

memory 236 memory| style| children| cognitive style| performers| ability| arithmetic| task| mathematic| math| test| strategy| problem| skill| difference| intelligence| group| span| number| system

intelligence 193 intelligence| score| test| wisc-iii| subtest| children| ability| scale| wechsler| edition| cas| age| chc| cognitive ability| validity| sample| profile| disability| full scale| assessment

assessment 297 assessment| feedback| student| formative assessment| peer| peer assessment| teacher| course| test| practice| class| evaluation| approach| multigrade| summative| system| paper| group| research| process

literacy 532 literacy| language| practice| english| teacher| text| discourse| school| identity| classroom| student| literacy practice| children| media| way| educator| article| research| community| literature

reading 413 text| reader| comprehension| inference| sentence| language| knowledge| speaker| learner| task| informants| experient| word| strategy| acquisition| memory| second language| question| effect| english

comprehend 367 comprehension| strategy| text| teacher| instruction| motive| strat| student| book| literacy| group| children| reader| classroom| metacognitive| program| informational text| cori| grade| effect

mathematic 461 mathematic| teacher| student| curriculum| knowledge| classroom| algebra| school| reform| problem| belief| achievers| practice| instruction| proof| content| lesson| calculator| research| mathematics educator

inquiry 702 science| teacher| student| nos| inquiry| science educator| wiley| scientist| inc| nature| view| classroom| physics| curriculum| school| period| knowledge| attitude| belief| educ

cognitive 823 concept| student| science| conceptual change| knowledge| model| physics| group| change| instruction| chemistry| map| teacher| idea| problem| misconception| question| use| study| research

parent 353 homework| parent| involve| school| children| parent involvement| parental involvement| student| achievement| teacher| partnership| family?| education| level| time| research| effect| background| mother| grade


