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Abstract 
Denna uppsats undersöker hur arbetarrörelsen1 argumenterar för införandet av en ny 

grundskolereform som trädde i kraft 1962. Reformen innebar införandet av en gemensam 

grundskola för alla barn oavsett social och ekonomisk bakgrund. Källmaterialet består av 

artiklar publicerade i tidskrifterna Tiden och Fackföreningsrörelsen. Undersökningen sträcker 

sig mellan 1940 – 1950. Tidsavgränsningen beror på att diskussionen om skolan främst fördes 

innan försöksverksamhet med grundskola infördes 1950.  

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

• Vilka argument för en ny grundskolereform artikuleras i arbetarrörelsens två grenar, 

Fackförbunden, genom tidskriften Fackföreningsrörelsen och Socialdemokratiska 

Arbetarepartier (SAP) genom tidskriften Tiden, under åren 1940 - 1950?  

• Vilka likheter och skillnader i argumentationen finns i de respektive tidskrifterna? 

 

Resultatet av undersökningen visar att det främsta argumentet för genomförandet av 

grundskolereformen är det demokratiska och jämlikhets aspekten i reformen. Alla artiklar i 

undersökningen utgår från ett demokratiskt perspektiv men det finns skillnader i vad som 

anses vara det mest demokratiska och jämlika sättet att utforma skolan utifrån. Det 

publicerades fler antal artiklar i Tiden berörande skolfrågan än i Fackföreningsrörelsen. 

Innehållet i artiklarnas argumentation har analyserats och strukturerats utifrån tre 

bildningsideal som funnits inom ABF, medborgarbildningsidealet, 

personlighetsbildningsidealet och det polytekniska idealet. Analysen visar att inom Tidens 

argumentation finns alla tre ideal representerade och inom Fackföreningsrörelsen endast 

medborgarbildningsidealet och det polytekniska idealet. 

  

                                                           
1 Jag är medveten om att arbetarrörelsen är en stor organisation och att anse sig kunna representera hela 
arbetarrörelsen är övermodigt, då det inom denna uppsats ramar inte finns tid eller utrymme för det gedigna 
arbete som skulle krävas. I denna uppsats är de skribenter som är representerade genom uppsatsens 
källmaterial de som representerar arbetarrörelsen. Och det är de som avses när det hänvisas till 
arbetarrörelsen vidare i denna uppsats. 
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Inledning 
”Kunskap är makt” sa 1900-tals filosofen Francis Bacon2, och om en tittar på historien är det 

lätt att förstå hur han kom till den slutsatsen. Tillgången på utbildning är varierande i olika 

delar av världen och skillnader som könstillhörighet och inkomst påverkar ens möjlighet till 

skolgång. Utbildning värderas högt och människor väljer att emigrera för att få tillgång och 

möjlighet att studera. I Sverige ses skolgång som något självklart för alla barn i samhället och 

barnen har till och med skolplikt tills de har avslutat årskurs nio. För de flesta är det självklart 

att även fortsätta med gymnasieutbildning efter grundskolan. Skolan är ett ständigt 

återkommande debattämne i samhället. Just nu pågår diskussioner om lärlingsplatser och mer 

yrkesinriktade skolprogram på gymnasienivå, där de elever som inte vill läsa de teoretiska 

ämnena i skolan ska få slippa det, med motiveringen att teoretiska kunskaper inte är 

nödvändiga för alla. Detta har fått mig att fundera över hur det kommer sig att Sverige har 

valt att satsa på att ge alla barn i Sverige en gemensam grundskoleutbildning? Detta är vad jag 

ska undersöka närmare genom denna uppsats.  

 

Syfte 
Skolan spelar en stor roll i dagens samhälle och alla barn i Sverige har en rättighet och en 

skyldighet att genomgå en nioårig grundskoleutbildning. Utbildningen ska ge eleverna 

kunskaper och förståelse för vår värld och samhälle, samt elevens egen roll och möjlighet att 

påverka och ta aktiv del av samhället. Men alla barn har inte genom historien haft tillgång till 

utbildning och vissa har inte det än idag. Syftet med denna uppsats är att analysera hur 

arbetarrörelsen3 motiverade införandet av en ny allmän grundskola i Sverige. 

 

                                                           
2 Liedman, Sven-Eric, Kunskapens makt (och maktens kunskap) Forskning och Framsteg, 2004 tillgänglig: 
http://fof.se/tidning/2004/4/makt-och-kunskap Hämtad 2017-10-03. 
3 Jag är medveten om att arbetarrörelsen är en stor organisation och att anse sig kunna representera hela 
arbetarrörelsen är övermodigt, då det inom denna uppsats ramar inte finns tid eller utrymme för det gedigna 
arbete som skulle krävas. I denna uppsats är de skribenter som är representerade genom uppsatsens 
källmaterial de som representerar arbetarrörelsen. Och det är de som avses när det hänvisas till 
arbetarrörelsen vidare i denna uppsats. 

http://fof.se/tidning/2004/4/makt-och-kunskap
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Bakgrund 

Socialdemokraterna 
Diskussionen om skolan fördes på flera områden i samhället, till exempel hos arbetarrörelsen. 

Från 1800 -  talets mitt skapades olika folkrörelser i Sverige, en utav dem var arbetarrörelsen.4 

Folkrörelserna erbjöd dess medlemmar en trygghet och gemenskap i livet, såväl nöjen som 

bildning och samhällsvisioner.5 De olika folkrörelserna arbetade för att påverka samhället, så 

även arbetarrörelsen och 1889 bildades Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti – SAP.6 

SAP blev arbetarnas röst i den politiska debatten och partiet arbetade för att införa en 

socialistisk samhällsordning, genom fredliga och demokratiska medel samt den allmänna 

rösträtten.7 Utbildningsfrågor var inte ett område som det socialdemokratiska partiet hade som 

en centralfråga i sitt program. Trots det lyftes krav om ändringar i skolans organisation ofta 

fram av lokala socialdemokratiska föreningar. Föreningarna ville införa en statligt styrd skola, 

som var gemensam för alla barn samt kostnads och konfessionsfri.8  

 

Skolan 
Skolan är en institution i samhället som alla samhällsmedborgare kommer i kontakt med 

under perioder av livet. Men skolan har inte alltid varit öppen för alla medlemmar i vårt 

samhälle, utan länge var skolan endast för det mer priviligierade skiktet i samhället. Innan 

enhetsskolan genomfördes fanns det ett flertal olika skolformer i Sverige.9 Under 1900 - talets 

början fanns det två parallella skolsystem - folkskolan och läroverket. De båda skolformerna 

hade olika inriktningar med sin undervisning. Folkskolan uppgift var att fostra goda 

medborgare och Läroverkets uppgift var att fostra goda ämbetsmän för framtida jobb i 

staten.10 Men samhället började, på grund av urbanisering och teknisk utveckling, få ökade 

krav på arbetskraft med adekvat utbildning och även strävan efter ett mer jämlikt samhälle 

vann mark. Man ville ta vara på all begåvning i samhället, oberoende av elevens sociala 

status.11En skolkommission tillsattes 1918 för att undersöka möjligheten att praktiskt kunna 

                                                           
4 Nilsson, Torbjörn, Hundra år av svensk politik, Kristianstad, Gleerups utbildning AB, 2009 s.16. 
5 Nilsson, 2009 s.16 – 17. 
6 Nilsson, 2009 s.16 – 17. 
7 Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti (hämtad 2017-
10-11). 
8 Lindensjö, 1989 s. 192. 
9 Marklund, 1980 s. 33, 36. 
10 Lundgren, Säljö & Liberg,2014, s. 82. 
11 Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället, 
Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996 s.222; Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.75 - 77, 84 – 85. 
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förena folkskolan och läroverket samt att modernisera skolan som ansågs vara föråldrad och 

1922 presenterades kommissionens första betänkande.12 Skolkommissionens slutsats var att 

parallellskolesystemet skulle avvecklas till förmån för ett enhetsskolesystem där folkskole- 

och läroverkseleverna skulle gå i en sexårig, gemensam, bottenskola. Folkskolan skulle även 

ge möjlighet till högre utbildning genom en fyraårig realskola och ett treårigt gymnasium. 

Politisk oenighet om kommissionens förslag samt ekonomisk instabilitet i samhället gjorde att 

förslaget inte genomfördes utan en ny kommission tillsattes.13 1927 lade den nya 

kommissionen fram sitt förslag där den enhetliga sexåriga folkskolan – bottenskolan, var 

ersatt med två övergångsmöjligheter mellan folkskolan och läroverket under folkskolans 

tredje och sjätte år.14 Socialdemokraterna krävde en bottenskola och vägrade godkänna 

förslaget, så ytterligare en bearbetning om skolfrågan skedde av ett tillsatt skolutskott. 

Resultatet av skolutskottets utredning resulterade i fortsatt parallellskolesystem med en 

sexårig folkskola med två övergångs möjligheter till läroverk vid folkskolans fjärde och sjätte 

år. Vid anknytning vid år fyra skulle det finnas en femårig realskola och vid senare 

anknytning vid år sex, en fyraårig realskola.15 1936 blev folkskolan sjuårig och vid 30 – talets 

slut fanns det parallellt med folkskolan 19 andra skolformer i Sverige16. Även den högre 

vidare utbildningen på gymnasiet innefattade fem olika skolformer. Skolans organisation var 

svåröverskådlig och medförde validerings svårigheter och fortsatta sociala ojämlikheter i 

rekryteringen till högre utbildning.17 De som ville ha ett enhetsskolesystem med bottenskola 

menade att ett tidigt val till högre utbildning missgynnade de elever som kom från hem med 

låg utbildningsbakgrund, något som en längre bottenskola skulle kunna komma till bukt 

med.18  

 

1940 tillsattes en ny skolutredning som skulle se över hela skolsystemet, från småskolan till 

högskolan. Andra världskriget medförde att det rådde politisk borgfred under krigstiden men 

skolfrågan fortsattes att diskuteras i organisationer och enskilda individer. En av 

huvudfrågorna i diskussionen rörde sig om jämlikhetsfrågan, samundervisningen, olika 

                                                           
12 Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s.82 – 87. 
13 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.85 – 87. 
14 Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s.86. 
15 Lundgren, Säljö Roger & Liberg, 2014, s.86. 
16 Marklund, 1980 s. 33, 36. 
17 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.87. 
18 Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s.87. 
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sociala klasser samt landsbygd – stad.19 Efter krigsåren aktualiserades skoldiskussionen igen i 

de politiska kretsarna, antalet skolpliktiga barn ökade och fler barn gick vidare till realskolan. 

Kriget hade även synliggjort behovet av att utveckla demokratin inte enbart försvara och 

underhålla den.20 

 

1948 presenterades kommissionens resultat med förslaget om en nioårig obligatorisk 

enhetsskola. Enhetsskolan skulle innefatta tre stadier; tre år lågstadium, tre år mellanstadium 

och tre år högstadium. Fria val infördes under åttonde och nionde året för att ge utrymme för 

individuella intressen. De politiska partierna var fortfarande splittrade, Socialdemokraterna 

och kommunisterna var eniga för förslaget. Höger partiet godtog nioårig skolplikt men ville 

inte ställa sig bakom några andra beslut förrän efter en försöksperiod med enhetsskola. 

Folkpartiet godtog enhetsskolesystemet och nioårig skolplikt men ville inte ha sent val till 

högre studier. Bondepartiet var splittrade i frågan om sent eller tidigt val till högre skola. 

Riksdagen tillsatte ytterligare en skolkommission och resultatet av kommissionens arbete blev 

att beslut fattades att införa enhetsskola under en försöksperiod.21 1950 började enhetsskolan 

som en försöksverksamhet.22 Dock rådde det fortfarande oenighet om vad 

försöksverksamheten skulle ta ställning till. Förslaget var möjligt att tolka på flera sett. 

Socialdemokraterna tolkade det som att enhetsskolesystemet skulle införas och att 

försöksverksamheten skulle ge underlag för hur det skulle genomföras. Högern ansåg att 

försöksverksamheten skulle ligga till grund för om enhetsskolesystemet överhuvudtaget skulle 

genomföras.23 Försöksverksamhetens resultat var svåra att tolka och det ledde till att en ny 

skolberedning tillsattes med uppdrag att utredda hur en obligatorisk skola skulle kunna 

organiseras. Utredningen skulle ligga till grund för ett riksdagsbeslut 1962. Beredningens 

förslag blev en enhetsskola med sex gemensamma år, de följande två åren gav möjlighet till 

tillval samt att eleverna valde inriktning för vidare studier under nionde året. Parallellt med 

gymnasiet förespråkade beredningen även tvååriga fackskolor. Beredningens förslag 

diskuterades och låg till grund för riksdagsbeslutet om grundskolereformen 1962.24 Beslutet 

innebar att parallellskolesystemet avskaffades inom skolans obligatoriska år och ersattes med 

                                                           
19 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.88. 
20 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.90. 
21 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 89 – 91. 
22 Marklund, 1980 s. 229. 
23 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.92. 
24 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.92 – 93. 
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ett enhetsskolesystem.25 Reformen innebar att alla barn skulle få samma grundutbildning, 

vilket skulle leda till ökad social jämlikhet i skolan samt samverka till att uppnå ökad 

jämlikhet i hela samhället.26 

 

Frågeställning 
För att konkretisera uppsatsens syfte; att analysera hur arbetarrörelsen motiverade införandet 

av allmän grundskola för samhällets alla barn oberoende av barnets sociala status, är följande 

frågeställningar formulerade: 

• Vilka argument för en ny grundskolereform artikuleras i arbetarrörelsens två grenar, 

Fackförbunden, genom tidskriften Fackföreningsrörelsen och Socialdemokratiska 

Arbetarepartier (SAP) genom tidskriften Tiden, under åren 1940 - 1950?  

• Vilka likheter och skillnader i argumentationen finns i de respektive tidskrifterna? 

 

Källor, urval och avgränsningar 
För att besvara mina frågeställningar har jag använt två källor: Tiden och 

Fackföreningsrörelsen i min undersökning. Valet av källor är baserat på att arbetarrörelsen 

består av två grenar under den tidsperiod som denna uppsats berör. De två grenarna utgörs av 

fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet, vilka båda blir representerade genom 

valet av källor. Tidningen Tiden är en socialdemokratisk tidskrift för idéer och debatter. 

Hjalmar Branting grundade 1908 tidskriften.27  Den utkommer med ca 10nr/år under 

tidsperioden 1940–1950 som är aktuell för denna undersökning. Sedan 2006 ges tidningen ut 

av arbetarrörelsens tankesmedja och har en upplaga på ca 2 400 ex. (2013). 

Fackföreningsrörelsen var en veckotidning för Landsorganisationen som grundades 1920. 

Tidningen ändrade 1976 namn till LO-tidningen Fackföreningsrörelsen och 1991 till LO-

tidningen, 2012 ändrade tidningen namn igen, då till Arbetet som tidningen heter idag. 

Upplagan uppgår till 55 700 ex. (2015). 28  Båda tidningarna är tryckta och inbundna i 

bokformat samt sorterade efter tidningsnummer och år. Tidens utgåvor under ett år ryms inom 

en bok och längst fram i boken finns det en innehållsförteckning med sidhänvisningar till de 

                                                           
25 Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s.92 – 93. 
26 Rothstein, 1986 s.91 – 92. 
27 Nationalencyklopedin, Tiden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tiden (hämtad 2017-09-28). 
28 Nationalencyklopedin, Arbetet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetet-(2) (hämtad 2017-
09-28). 
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olika tidningsnumrens artiklarna och inlägg. Vissa artiklar är signerade, andra är utan given 

författare. Artikelurvalet i denna uppsats har inte tagit hänsyn till om artikeln har en given 

författare eller inte då avsikten är att se hur argumentationen varit inom arbetarrörelsen som 

helhet. Om en artikel har blivit publicerad i tidningen har jag utgått från att artikelförfattaren 

har en koppling till eller på något viss representerar arbetarrörelsen, om inget annat uppges i 

artikeln. Fackföreningsrörelsens utgåvor kräver två böcker per år för att rymma allt material 

under denna uppsats aktuella tidsperiod. Även Fackföreningens böcker har en 

innehållsförteckning, den är dock placerad längst bak i boken.  

 

Tiden innehåller längre artiklar som berör samhället i stort. Fackföreningsrörelsens innehåll 

är mer inriktat på de olika fackföreningarna, kortare artiklar och inslag där fokus ligger på 

arbete och arbetsförhållanden. Tidningarna uppvisar en stor skillnad i antal upplagor då 

Fackföreningsrörelsen är en veckotidning och Tiden utkommer bara några få gånger per år. 

Jag ser inte att de olika utgivningsmängderna skulle vara ett stort problem för min 

undersökning då min frågeställning är att se hur arbetarrörelsen argumenterade i skolfrågan. 

Båda tidningarna är representanter för arbetarrörelsen och verkar i denna uppsats 

kompletterande till varandra då de speglar de två inriktningar inom arbetarrörelsen. Dock är 

det en parameter att vara medveten om. Ytterligare en parameter att vara medveten om är att 

uppsatsen genom valet av källmaterial är begränsat till de artiklar som faktiskt blev 

publicerade. Åsikter i frågan som ej blivit publicerade i dessa källor är inte medräknade i 

denna uppsats resultat. Det är därför helt rimligt att antaga att eventuellt andra tankar och 

åsikter i skolreformsfrågan fanns och diskuterades i andra forum men som ej är upptagna i 

denna uppsats. Detta gör att bilden av hur arbetarrörelsen motiverade införandet av en ny 

grundskolereform är begränsad. 

 

Då materialet är omfattande har det första urvalet skett genom innehållsförteckningen. Jag har 

utifrån titlar och rubriker i innehållsförteckningen sorterat ut de artiklar och inlägg som berör 

skola och / eller utbildning. Jag är medveten om att detta gör att det finns en risk att missa 

relevant fakta, men tidsbegränsningen och omfånget på denna uppsats gör det nödvändigt att 

begränsa arbetsbördan till en hanterbar process, något som denna urvalsprocess möjliggör. En 

artikel i Tiden från 1947; Värre än aga, har inte någon koppling till skolan eller skolreformen 

i sin titel men en annan skribent hänvisade till den i en artikel och då jag kollade upp den 
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visade den sig vara relevant för denna uppsats och kom tack vare hänvisningen med i urvalet. 

Sorteringen utifrån titlar gjorde att även artiklar som inte var relevanta för uppsatsens 

frågeställningar kom med i det första urvalet. Till exempel en artikel med titeln ”Skola i 

socialism”29, den handlade om socialismens historia, inte om skola som institution. Nästa steg 

i urvalet har därför blivit att jag har undersökt artiklarna och behållit de artiklar som berört 

grundskolereformen eller skola samt kollat upp de artiklar som det eventuellt hänvisades till i 

artiklar men som ej kommit med i det första urvalet. 

 

Materialet har avgränsats till att innefatta åren 1940 – 1950. Anledningen till att materialet har 

begränsats till just de åren beror på att diskussionen om det som skulle resultera i den nya 

grundskolereformen främst fördes innan år 1950. År 1940 tillsattes en skolutredning som 

skulle se över skolans organisation. 1948 presenterades utredningens förslag om att införa en 

nioårig obligatorisk enhetsskola.30 1950 togs beslut att införa försöksverksamhet med 

grundskolor. Regeringsbeslut i frågan om en ny grundskola togs inte förrän 1962 men i mitt 

källmaterial förs diskussionen angående skolans organisation främst under åren 1940 – 1950. 

 

Vid läsning av källorna blev det tydligt att debatten hade olika begreppsanvändning av det 

som vi idag ser som grundskola. Debatten använder begrepp som bottenskola eller 

enhetsskola. Sett ur dagens perspektiv kan tolkningen vid en första beaktning misstas för att 

ha samma innebörd, en bottenskola för alla och en enhetsskola för alla, där skolan är en enda 

enhet. Men så var inte fallet. Enhetsskola innefattade för en del debattörer att skolan inte 

skulle vara en enda enhet med en gemensam skolstruktur, utan ansåg att även parallella 

skolgångsalternativ skulle finnas. Då det i debatten råder en oenighet av begreppens innebörd 

kommer jag här definiera vad det är för typ av skolform jag avser att undersöka i denna 

uppsats. Det skolsystem vars argument denna uppsats syftar till är den enhetliga, grundskolan 

vilken trädde i kraft i och med grundskolereformen 1962. Argument i tidskrifterna som syftar 

till en gemensam, enhetlig, skolgång för alla elever oavsett social eller ekonomisk bakgrund, 

utan parallella sidosystem. Detta inom den lägre skolformen, innan gymnasiet. 

Bottenskolebegreppet är det begrepp som ligger närmast min definition. 

                                                           
29Fredriksson, Fackföreningsrörelsen 1951, volym 2, Nr. 41, sid. 331. 
30 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. 
och uppdaterade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 201489 – 91. 
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Metod 
Denna uppsats ska svara på frågan om hur arbetarrörelsen argumenterade för genomförandet 

av en ny grundskolereform och jag ser främst två möjliga metoder att använda för att besvara 

mina frågor på tillfredsställande vis; innehållsanalys eller argumentationsanalys. Man kan 

finna tre huvudsyften inom argumentationsanalys; ett beskrivande syfte, ett syfte avsett för att 

bedöma hur argumentationen lever upp till vissa normer samt ett syfte att försöka avgöra 

argumentationens beviskraft. I en argumentationsanalys finns det utrymme för tolkning av 

vad texten säger, textens påstående. Detta ger möjlighet att lyfta fram det som artikuleras 

genom textens syntax och innebörd i argumentationen även om det inte uttrycks explicit i 

texten.31 Detta gör det möjligt för mig att kunna använda och få fram mer information ur mitt 

material då artiklarna inte alltid är skrivna som rena argumenterande texter med tydlig 

argumenterande disposition. I min uppsats kommer jag att använda pro et contra- metoden för 

att få fram argumentation och struktur i mitt källmaterial.32  

 

I en pro- et contra – analys är första steget att ta fram textens tes. En tes är det påstående som 

materialet argumenterar för eller emot. Nästa steg är att skapa ett argumentationsschema där 

argumentationen delas upp i argument som stödjer tesen, det vill säga pro argument, och 

argument emot tesen, contra – argument.33 I denna uppsats letar jag inte i källmaterialet efter 

tesen, den är redan given i och med min frågeställning - hur argumenterar arbetarrörelsen för 

grundskolereformen? Argumenten för eller emot tesen struktureras i pro och contra argument 

och i nästa steg tillämpar jag innehållsanalys för att kunna få en närmare analys av 

argumentationens innehåll.  

 

Innehållsanalys används med fördel för att finna mönster i stora mängder material så som 

debattartiklar, valmanifest, annonser med mera.34 Vad som är möjligt att kvantifiera i en 

innehållsanalys har ett brett spektrum, från ett visst ord, uttryck, rubrik eller argument.35 I 

                                                           
31 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund s. 94 – 99. 
32 Bergström & Boréus, 2012, s. 94. 
33 Bergström & Boréus, 2012, s. 97 – 100. 
34 Bergström & Boréus, 2012, s. 51. 
35 Bergström & Boréus, 2012, s. 50. 
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denna uppsats kommer innehållsanalys användas för att undersöka innehållet i källmaterialet 

och analysera innehållet utifrån uppsatsens teoriansatser.  

 

Tidigare forskning 
I den tidigare forskning jag har tittat på som har berört skola har man som i Sixten Marklunds 

och Bo Rothsteins avseende främst utgått från ett politiskt perspektiv där källmaterialet främst 

har utgjorts av politiska dokument och protokoll. När arbetarrörelsens syn på utbildning har 

varit aktuellt är det främst ABF som varit undersökningsobjektet inte arbetarrörelsen som 

helhet. Denna uppsats bidrag till det tidigare forskningsläget är att fördjupa de övergripande 

dragen. 

 

Historikern Sixten Marklund har på skolöverstyrelsens uppdrag gjort en serie av studier som 

belyser de svenska utbildningsreformerna efter år 1950. Serien består av 6 delar där han 

beskriver de övergripande dragen och försöker göra förloppen överblickbara. Syftet har varit 

att visa på reformernas mål, medel och resultat. Marklunds studie bygger på offentliga 

utredningar, debattprotokoll och beslutshandlingar. I första delen: Skolsverige 1950 -1975 

1950 års reformbeslut har Marklund beskrivit de övergripande dragen i reformen och 

svårigheterna att ena de som ville ha kvar det tidigare parallellskolesystemet och de som stred 

för att förnya skolan med ett mer enhetligt skolsystem.36  

 

Bo Lindensjö, docent i statskunskap, har skrivit ”Från liberal bottenskola till allmän 

grundskola huvudlinje i socialdemokratisk skolpolitik” som är publicerad i boken 

Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år (1989) som en del av ett större 

forskningsprojekt vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Lindensjö skriver i sin uppsats om 

skolans utveckling i Sverige och hur socialdemokratin har varit med och format utvecklingen 

inom skolan. Lindensjö påtalar att det socialdemokratiska partiet inte var helt enat i 

skolfrågan. Det fanns en tankelinje som ville skapa en allmän bottenskola där alla barn oavsett 

ekonomisk klass skulle få en gemensam undervisning. Detta för att överbygga 

                                                           
36 Marklund, Sixten, Skolsverige 1950 - 1975. D. 1, 1950 års reformbeslut, Liber/Utbildningsförl., Stockholm, 
1980. 
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klasskillnader.37  Motståndarna till tanken om en bottenskola påtalade en rädsla för att om 

arbetarklassens barn skulle ha en gemensamskolgång med de övre klassernas barn kunde 

arbetarklassens barn bli negativt influerade av överklassen. De var oroliga för att 

arbetarklassens barn skulle uppfostras till överklassfasoner. Detta skulle i sin tur leda till att 

arbetarklassen skulle urholkas och berövas av sina begåvningar.38 Den andra tankelinjen 

avsåg att arbetarrörelsen skulle skapa en egen samhällselit som härstammade från 

arbetarklassen. Anhängarna till den tankelinjen ansåg att utbildningens organisation var bra 

och ledde till en hög kunskapsnivå hos sina elever, men att de ekonomiska barriärerna som 

hindrade begåvningar från de lägre samhällsklasserna behövde åtgärdas. Detta skulle man 

uppnå genom att utveckla möjligheten att söka stipendier och på andra sätt finansiera 

skolgången för de mindre bemedlade eleverna. Denna hållning grundade sig även i att det 

fanns en rädsla för att en överproduktion av teoretiskt utbildad arbetskraft skulle resultera i att 

det inte skulle bli möjligt för alla att få tillgång till rätt jobb.39 

 

Statsvetaren Bo Rothstein har skrivit en avhandling som heter Den demokratiska staten 

reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik 40 Rothstein har valt att 

undersöka två viktiga områden inom politiken, arbetsmarknaden och skolpolitiken. Båda 

dessa områden har ett starkt symboliskt värde, både i nutida politisk debatt och i 

efterkrigstidens Sverige. Att kunna hävda att ens egna parti står bakom begrepp som ”full 

sysselsättning ” och ”en jämlik skola” är ett eftersträvansvärt mål.41 Rothstein poängterar att i 

fråga om skolpolitik är det mindre troligt att det skulle gå att finna intentioner berörande 

skolreformer i dokument från Socialdemokraternas kongresser och andra partisamlingar då 

detta inte var en prestigefråga inom socialdemokratin. Skolreformen var till stor del en 

kompromiss mellan flera olika partier, men Rothstein menar att det likväl finns grund för att 

tillskriva socialdemokratin den större delen av äran för dess genomförande. Detta på grund av 

att även om partiet i sig inte hade en tydlig profil angående skolan är det runt 

socialdemokratins reformförslag som det har uppstått diskussioner och kompromisser. Det har 

                                                           
37 Lindensjö, Bo, 'Från liberal bottenskola till allmän grundskola: en huvudlinje i socialdemokratisk 
skolpolitiken', Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år., S. 191–218, 407–408, 1989 s. 194. 
38 Lindensjö, 1989 s. 199. 
39 Lindensjö, 1989 s. 198 – 199. 
40 Rothstein, Bo, Den socialdemokratiska staten Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och 
skolpolitik, Lund, Studentlitteratur 1986. 
41 Rothstein, 1986, s. 82. 
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i sin tur lett till att skolfrågan har diskuterats och drivits framåt.42 Rothsteins analys av den 

socialdemokratiska skolreformens utfall visar att den lyckades i avseendet att skapa en nioårig 

grundskola som de allra flesta barn och ungdomar genomför, men att avsikten med att öka 

intaget på högskolor av elever med arbetarklassbakgrund har enligt Rothstein misslyckats 

totalt.43 

 

I avseendet om var initiativet till en omorganisation av skolan kom ifrån är både Rothstein 

och Marklund överens om att initiativet kom från socialdemokratiskt håll, men Rothstein ger 

äran åt det socialdemokratiska partiet medan Marklund ger äran åt olika organisationer inom 

arbetarrörelsen. De organisationer som Marklund lyfter fram som de främsta aktörerna är 

partiets ungdomsförbund och kvinnoförbund, Kooperativa förbundet, LO och ABF.44 

 

I Den bildade arbetaren debatt om teknik, samhälle och bildning inom arbetarnas 

bildningsförbund 1945 – 1970 (1988) har universitetslektorn Thomas Ginner undersökt hur 

den tekniska och vetenskapliga utvecklingen speglas i debatten om arbetarrörelsens 

bildningsarbete under åren 1945 – 1970. Han har undersökt hur arbetarrörelsens bildnings 

förbund – ABF, förhållit sig till samhällsutvecklingen där teknik och vetenskap tagit större 

plats. Han har även undersökt hur kan man beskriva ABF:s bildningssyn. Ginner främsta 

källor har varit protokoll från förbundskonferenser och ABF:s tidning men även andra 

småskrifter, offentliga utredningar, remissvar och protokoll har legat till grund för hans 

avhandling.45 Ginner redogör för tre bildningsideal han kan se i arbetarrörelsen; 

medborgarbildningsideal, personlighetsbildningsideael och det polytekniska idealet.46 Ginners 

arbete visade att medborgarbildningsidealet och personlighetsidealet var de två ideal som var 

dominerande i arbetarrörelsens bildningsdebatt. Det polytekniska idealet var enligt Ginner 

aldrig en aktiv del av ABF:s bildningssyn utan framkom vid enstaka tillfällen i debatter och 

utredningar av enskilda debattörer.47 Ginners bildningsideal kommer att användas som 

teoriansats i denna uppsats. 

                                                           
42 Rothstein, 1986, s. 83. 
43 Rothstein, 1986, s. 100 – 102. 
44Rothstein, 1986, s. 83: Marklund 1980 s. 53 – 54. 
45 Ginner, Thomas, Den bildade arbetaren: debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas 
bildningsförbund 1945–1970, 1. uppl., Tema, Univ., Diss. Linköping: Univ., Linköping, 1988 s. 9 – 14. 
46 Ginner, 1988 s .22 – 24.  
47 Ginner, 1988 s. 196. 
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Teori 
Jag använder mig sig av Thomas Ginners tre bildningsideal som han funnit inom arbetarnas 

bildningsförbund – ABF, som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats. Ginner har valt att inte 

arbeta med ett klasskampsideal i sin avhandling då företrädare för den reformistiska 

arbetarrörelsen och ABF vid flera tillfällen tog avstånd från den kultur och bildningssynen.48  

 

Medborgarbildningsidealet innebär enligt Ginner att medborgarna / individerna i samhället 

har en rättighet och skyldighet att ta del av det politiska livet. En höjd kunskapsnivå hos 

medborgarna anses ha en positiv inverkan på samhällets produktionsnivå och på folkhälsan. 

Förbättrades samhället, förbättrades individen och dennes villkor. 49  

 

Personlighetsbildningsidealet kan ses som motsatsen till medborgarbildningsidealet. 

Personlighetsbildningsidealet prioriterar att utveckla individen för individens egen 

utvecklings skull. Individens utveckling bör ske genom de klassiska språken, antikens kultur 

och litteratur, utbildning inom dessa ämnen ger individen möjlighet att öva upp förstånd, 

känsla och vilja. Först när individen har utvecklat sin person kan hen utvecklas som 

yrkesman.50  

 

Det tredje bildningsidealet kallar Ginner för det polytekniska bildningsidealet. I detta ideal är 

bildningen främst kopplad till bildning inom arbetarens industriella arbetsvillkor. 

Utgångspunkten för bildning finns i individens yrke och målet är att vidga individens 

förståelse för arbetets tekniska och vetenskapliga aspekter och genom detta stärka arbetarens 

fackliga och politiska situation på arbetet och arbetsmarknaden. Detta ideal motsätter sig inte 

humanistisk och medborglig bildningssträvan men anser att bildningen även måste inkludera 

produktions och arbetsvillkor.51  

                                                           
48 Ginner, 1988 s. 23. 
49 Ginner, 1988 s.17. 
50 Ginner, 1988 s. 18 – 19. 
51 Ginner, 1988 s. 20 – 24. 
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Idealen har anpassats för att göra dem tillämpbara för mitt källmaterial. Idealet bör i denna 

uppsats ges en vidare betydelse än i Ginners avhandling. Argument i källmaterialet som syftar 

på att skolans organisation ska utgå från alla elevers bästa och syftar till att se utbildning ur ett 

samhällsnyttoperspektiv tillskrivs medborgarbildningsidealet. Till exempel ”Varje 

medborgare i vårt land bör ha samma rätt och samma möjlighet att oberoende av social 

ställning och ekonomiska förutsättningar få den utbildning, för vilken han eller hon är 

lämpad.”52  

 

Personlighetsbildningsidealet tillskrivs argument som utgår från att individens perspektiv är 

det viktigaste att utgå ifrån i skolans organisering. Till exempel ”Enhetsskolan skall bereda 

varje uppväxande individ en utbildning, lämpad för hans anlag och begåvning – det är dess 

demokratiska innebörd.” 53. 

 

Även en liten glidning i förståelsen av det polytekniska idealet har skett för att kunna 

tillämpas på materialet. I Ginners förklaring av begreppet menar han att utbildningen ska utgå 

från ens yrkesroll men i denna uppsats har jag valt att vidga förståelsen till att innefatta 

argument som förespråkar nyttan av praktisk kunskap. Idealet innefattar även åsikter som 

argumenterar för en höjning av de praktiska kunskapernas status inom skolorganisationen och 

samhället i stort. Även om yrket inte står i fokus i min tolkning av det polytekniska idealet, 

utan mer den praktiska inriktningen inom utbildning, anser jag att det är en 

överensstämmande bild med idealets innebörd. Till exempel 

I ett demokratiskt samhälle står de som jämbördiga, i lika nödvändiga och värdefulla yrken, med lika del i 

och samma ansvar för samhälls- och kulturutvecklingen. Därför måste också den blivande 

kroppsarbetaren intellektuella begåvning ägnas samma omsorgsfulla utbildning som någon annans, och 

det i fullt likvärdig skola. Således i samma skola.54 

                                                           
52 Eckerberg, Tiden 1948, Nr.10, sid. 513. 
53 Wellander, Tiden 1940, Nr.4, sid. 216. 
54 Myrdal, Tiden 1945, Nr.4, sid. 210. 
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Arbetarrörelsen och skolreformen 

Tiden 
17 artiklar som berör skolreformen publicerades i tidskriften Tiden under tidsperioden 1940 

till 1950. Antalet artiklar som publicerats har inte en jämn spridning över åren utan kommer 2 

- 4 per år. Vissa år som exempelvis krigsåren 1942 – 1943 publicerades inga artiklar 

 

Medborgarbildningsidealet och personlighetsidealet 
Under 1940 - 1941 publiceras 5 stycken artiklar som berör skoldebatten. Artiklarna är en 

debatt mellan professor Erik Wellander och folkskolläraren och socialdemokratiska politikern 

Nils Helger. Artiklarna handlar om begreppsanvändningen och innebörden av begreppen - 

Enhetsskola och Bottenskola. Wellander argumenterar för enhetsskola, han anser att 

enhetsskolans kännetecknas av tre drag: 

1. Alla högre skolformer bygga på en gemensam grundskola. 

2.  Möjligheten till vidare utbildning inom högre skolformer står öppen för all begåvade. 

3. Fördelningen på de olika skolformerna sker endast på grund av barnens begåvning 

(alltså ej på grund av börd, föräldrarnas förmögenhet o.dyl.).55 

 

Wellander anser vidare att då Sverige är ett demokratiskt land bör detta inte vara en 

stridsfråga.56 Wellanders enhetsskola bygger fortfarande på att det finns ett flerparallellig 

system inom samma organisation. Wellander argumenterar att elevens utbildning blir längre 

sammanhållen inom samma skola än i dagsläget eller genom införandet av exempelvis 

bottenskola. Detta, enligt Wellander, leder i sin tur till att lärare inte behöver bli avundsjuka 

på att deras bästa elever försvinner till andra skolenheter utan blir kvar i samma enhet om än 

dock i ett annat steg.57  

 

Samundervisning inget som är relevant just nu i debatten enligt Wellander utan ses mer som 

en praktisk-ekonomisk58 fråga som bör separeras från enhetsskoledebatten. Samundervisning 

sker redan som princip i den högre skolan och bör inte vara ett kännetecken för enhetsskolan. 

Detta då folkskolan där det borde vara lättare med samundervisning i stor utsträckning har 

                                                           
55 Wellander, Tiden 1940, Nr.4, sid. 217. 
56 Wellander, Tiden 1940, Nr.4, sid. 218. 
57 Wellander, Tiden 1940, Nr.4, sid. 220 – 223. 
58 Wellanders begrepp ur artikeln. Vad han menade med begreppet förklarades inte i artikeln. 
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särundervisning.59 Även religiösa differentieringar ses som irrelevanta då det finns enbart ett 

litet antal elever med annan religiös inriktning.60 

 

Nils Helger svarar på Wellanders tidigare artikel, där han för en lång diskussion om 

begreppsanvändningen bottenskola v.s. enhetsskola. Han diskuterar också vid vilken ålder det 

är bäst lämpat att göra individuella studieval. Helger förespråkar en bottenskola där: 

De, som där visar den största studiebegåvningen, skall tillåtas följa en kostnadsfri elementarundervisning, 

som på samma bänkar förenar den borgliga ungdomens och arbetarungdomens elit. Och ur denna elit 

skall i sin tur de bästa övergå till högskolor för vetenskap och konst. På det sättet kommer demokratin att 

styras av de bästa
61 

Helger hänvisar till tidigare framstående män, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer vars tankar 

om studievals ålder används som argument i skoldebatten. Helger påpekar att det var dessa 

män som ansåg att det var farligt att utbilda allmogen, något som Helger menar har bevisats 

vara helt fel. Helger vill att även religiösa minoriteter ska kunna få utbildning i sin tro inom 

enhetsskolan.62 Som svar på Wellanders hänvisning till att demokratin i Sverige skulle göra 

att skolans organisering inte borde vara en stridsfråga, svarar Helger att studentrekryteringen 

”i övervägande grad är socialt bestämd” och att de ”högsta klasserna är enormt 

överrepresenterade”63 vidare menar han att ”Samma undervisning måste ges åt rika och 

fattiga barn.”64 samt att ”Stora svårigheter för fattiga ynglingar att få studera hör till de mest 

uppenbara bristerna i vår demokrati”65. 

 

Wellander svarar på Helgers artikel med att ett enhetligt, icke parallellt system där eleverna 

går lika många år i skolan är bra för landsbygdens barn men barnen i stad bör ges möjlighet 

att gå igenom den snabbare.66Att förvägra möjligheten till vissa parallella skolgrenar är enligt 

Wellander både bakåtsträvande och trångsynt. Han menar vidare att Bottenskolan bara är ett 

maktpolitiskt instrument för att attrahera de högre sociala klassernas föräldrar att engagera sig 

i skolfrågan, som innan inte var intresserade av de lägre klassernas skolgång, vilket ledde till 

                                                           
59 Wellander, Tiden 1940, Nr.4, sid. 219. 
60 Wellander, Tiden 1940, Nr.4, sid. 219. 
61 Helger, Tiden 1940, Nr.6, sid. 359. 
62 Helger, Tiden 1940, Nr.6, sid. 339 – 344. 
63 Helger, Nils, Tiden 1940, Nr.6, sid. 349,kursiveringar i originalet. Alla kursiveringar som följer i citat är original 
kursiveringar av artiklarnas skribenter, om inget annat uppges. 
64 Helger, Tiden 1940, Nr.6, sid. 359. 
65 Helger, Tiden 1940, Nr.6, sid. 359. 
66 Wellander, Tiden 1940, Nr.8, sid. 471. 
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folkskolans lägre status.67 Wellander anser att gemensam skolgång är bara möjlig i fyra år, 

sedan måste de snabbare, begåvade eleverna få fortsätta för att inte bli försenade i sin 

utveckling och de mindre begåvade skulle bli försummade. Om elever med stor begåvning 

skulle kunna få möjlighet att hoppa över en årskurs som finns som förslag, kan man lika gärna 

ha uppdelningen tidigare i årskurser.68 Wellander anser även att det finns en tävlan mellan 

lärarna om hur många av deras elever som gått vidare till realskolan och att detta kan inverka 

menligt på de andra elevernas, som inte ska studera vidare, undervisning. Denna utveckling 

blir tydligare anser Wellander, ju längre eleverna måste gå tillsammans. Därför är det bättre 

att separera klasserna tidigare.69 

 

Han anser att det inte skolorganisationen som hållit arbetarklassens och fattigas barn från 

skolan utan kostnaden. Wellander anser att det är bättre att erbjuda mer ekonomiskt stöd än att 

organisera om skolan och tvinga barn att gå längre i skolan.70 

Exempel på pro – contra uppställning från Wellanders och Helgers artiklar. 

Pro – argument Contra - argument 

• ”Samma undervisning måste ges åt 

rika och fattiga barn.”71 

 

• Gemensam skolgång är bara möjlig i 

fyra år, sen måste de snabbare, 

begåvade eleverna få fortsätta för att 

inte bli försenade i sin utveckling 

och de mindre begåvade skulle bli 

försummade. Om elever med stor 

begåvning skulle kunna få möjlighet 

att hoppa över en årskurs kan man 

lika gärna ha uppdelning tidigare i 

årskurserna.72  

 

                                                           
67 Wellander, Tiden 1940, Nr.8, sid. 474 – 475. 
68 Wellander, Tiden 1940, Nr.8, sid. 479. 
69 Wellander, Tiden 1940, Nr.8, sid. 480. 
70 Wellander, Tiden 1940, Nr.8, sid. 482. 
71 Helger, Tiden 1940, Nr.6, sid. 359. 
72 Wellander, Tiden 1940, Nr.8, sid. 479. 
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• ”Stora svårigheter för fattiga 

ynglingar att få studera hör till de 

mest uppenbara bristerna i vår 

demokrati”73 

• Det är inte skolorganisationen som 

hållit arbetarklassens och fattigas 

barn från skolan utan kostnaden. Det 

är bättre att erbjuda mer ekonomiskt 

stöd än att organisera om skolan och 

tvinga barn att gå längre i skolan.74 

”Enhetsskolan representerar en vittsyftande 

social idé, som smidigt kan tillämpas efter 

tiders och orter skiftande behov”75 

• Ett enhetligt, icke parallellt system 

där eleverna går lika många år i 

skolan är bra för landsbygdens barn 

men barnen i stad bör ges möjlighet 

att gå igenom den snabbare.76 

 

Jag anser att polemiken mellan medborgarbildningsidealet och personlighetsbildningsidealet 

syns tydligt i debatten mellan Erik Wellander och Nils Helger under åren 1940 - 1941. 

Wellander och Helger diskuterar begreppsanvändningen i skoldiskussionen, vad menas med 

bottenskola och Enhetsskola? Båda debattörerna är överens om att en reform av skolan är 

nödvändig men de har skilda åsikter om organiseringen av skolan. Wellander förespråkar 

enhetsskola och avser med enhetsskola, en skola som ger elever en gemensamgrund inom 

samma skolsystem. Men han tycker att det inom samma skolsystem bör finnas parallella 

vägar för de elever som vill läsa snabbare takt i skolämnena. Gemensam skolgång är bara 

möjlig i fyra år menar Wellander, sen måste de snabbare, begåvade eleverna få fortsätta för att 

inte bli försenade i sin utveckling och de mindre begåvade skulle bli försummade. Om elever 

med stor begåvning skulle kunna få möjlighet att hoppa över en årskurs kan man lika gärna ha 

uppdelningen tidigare i årskurserna.77 Helger å sin sida menar att ”Samma undervisning måste 

ges åt rika och fattiga barn.”78 och att  

De, som där visar den största studiebegåvningen, skall tillåtas följa en kostnadsfri elementarundervisning, 

som på samma bänkar förenar den borgliga ungdomens och arbetarungdomens elit. Och ur denna elit 

skall i sin tur de bästa övergå till högskolor för vetenskap och konst. På det sättet kommer demokratin att 

styras av de bästa
79
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Wellander representerar personlighetsbildningsidealet där individens bästa står i centrum.  

Han anser de som förespråkar en enhetlig bottenskola utan parallella spår för de som vill, 

använder bottenskolan som ett maktpolitiskt instrument för att attrahera de högre sociala 

klassernas föräldrar att engagera sig i skolfrågan. Detta då de inte tidigare var intresserade av 

de lägre klassernas skolgång, vilket ledde till lägre status.80 Wellander menar att 

”Enhetsskolan skall bereda varje uppväxande individ en utbildning, lämpad för hans anlag 

och begåvning – det är dess demokratiska innebörd.” 81. Helger å sin sida representerar 

medborgarbildningsidealet. Helger argumenterar att studentrekryteringen ”i övervägande grad 

är socialt bestämd” och de ”högsta klasserna är enormt överrepresenterade”82  samt att de 

”Stora svårigheter för fattiga ynglingar att få studera hör till de mest uppenbara bristerna i 

vår demokrati”83. 

 

Medborgarbildningsidealet 
Evald Fransson skriver att människan inte föds med en inneboende demokratisk anda utan den 

framkommer som en uppfostringsprodukt. Det traditionella skolsystemet danar en 

människotyp vars ideal och kunskaper innehåller starka rester av det gångna 

överhetssamhällets syn och därför hindrar individen att helhjärtat, vilje- och känslomässigt 

inpassa sig i det moderna samhällets kultur- och reformsträvanden.84  

Ställd mot den febrila forskningsverksamhet och omdaningsprocess, som pågår på de flesta andra 

områden av samhällslivet, blir skolan relativa stillastående till något av en kulturfara.85 

Då den samtida diskussionen enligt Fransson, har tendenser till att fastna i organisatoriska 

frågor som döljer den verkligt intressanta frågan: de demokratiska förutsättningarna i 

skolan, föreslår han att försöksverksamhet med enhetsskolor i Sverige bör genomföras. 

Detta så att beslut kan fattas på vetenskaplig, korrekt grund. Då skolan som institution har 

en lång tradition är det inte lätt att ändra vanda mönster och det är svårt att se hur den nya 

formen av skola fungerar då det utan verkliga vetenskapliga försök blir det svårt att se hur 

väl undervisande lärare tagit till sig det nya sättet och perspektivet att undervisa.86  
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Akademikern och seminarieledaren Alva Myrdal skriver i sin artikel att det är viktigt att 

reformen inte enbart sker i skolans övergripande organisation utan att de demokratiska 

influenserna även måste tillämpas i skolans inre struktur och bli en del av skolkulturen. Om 

den inre reformen inte sker kommer den gamla odemokratiska skolan leva vidare inom 

skolans kultur och den nya skolreformen blir enbart ett tomt bländverk.”87 

Hon menar vidare: 

Det är ingen okynnig envishet och inte heller någon känslomässig övervärdering av den demokratisering 

som ligger i att alla barn så länge som möjligt går i samma slags skola och samma slags klass särskilda 

etiketter. Det återspeglar tvärtom ett mycket djupt socialt bekymmer, som tyvärr ännu icke på långt när 

tillräckligt uppmärksammats, nämligen att vi genom en uppspaltning av barnen skall få ett klassamhälle 

på begåvningsgrundval.
88

 

Om man enbart skapade bättre förutsättningar att ta tillvara på de lägre klassernas barn, utan 

att reformera skolsystemet, innebär det enligt Myrdal att det i stället för det gamla 

ekonomiska klassamhället skulle ett samhälle med en ”begåvad” överklass och en ”obegåvad” 

underklass etableras.89 

 

Lektor Erik Brännman argumenterar i sin artikel för att införa försök med den nya skolformen 

då det ofta uppkommer icke förutsedda biverkningar av skolreformer, t. ex. 

”kompletteringseländet” efter 1927 års skolreform. (de rika eleverna kunde komplettera med 

hjälplärare/kurser för att få högre poäng att söka högre utbildning med.)90 Han menar att om 

man lyckas lösa problemen med att den treåriga realskolan bygger på folkhögskolans femte 

och sjätte år (vilket kan vara svårt att få in all kunskap) så blir det en bra reform, annars inte.91 

 

Professor Sune Lindströms artikel handlar om att skolan behöver reformeras och det från 

grunden. I den nya skolans organisation bör man göra reformationer angående elevers 

arbetsbörda, inhämtande av kunskapstoft och hur urvalet till högre studier kan göras bättre.  

Skolsystemet liknar nu betänkligt ett såll, som bara släpper igenom läshuvuden och anpasslingar. Som det 

är nu måste skolan ge ungdomen känslan av att det är lätt för den som svär på magisterns ord, som böjer 
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sig och kan svälja hela portionen. Men det blir svårt för den som har sitt eget huvud, som tänker själv och 

inte har lätt att genast få ner allt som läggs för. Det är klart odemokratiskt.92 

 

Under 1948 publiceras två artiklar. Gustav Lindberg ber i sin artikel om en mer positiv ton i 

debatten om den nuvarande skola som ska reformeras. Han håller med om att det är bra att 

skolan reformeras men han anser att debatten inte behöver måla upp den nuvarande 

skolformen i så dålig dager 

Att debatten kring skolan är livlig, är ett gott tecken. Och inför den planerade skolreformen kan man 

vänta och hoppas att den skall bli alltmer intensiv. Men om denna debatt skall skapa de gynnsammaste 

möjliga förutsättningar för ett lyckosamt genomförande av de reformer, [sic] som förvisso är påkallade, 

då måste den vara p o s i t i v. Tyngdpunkten får inte läggas på en negativ kritik av skolan som sådan.93  

Socialdemokraten och ämbetsmannen Per Eckerbergs artikel berör till större delen 

reformering av den högre skolan med till exempel. Möjlighet till statslån för studier. Han 

menar att utjämnandet av svårigheterna för tillgång till högre studier ses ”… som en ur 

demokratisk rättvisesynpunkt angelägen uppgift”94 och att  

Varje medborgare i vårt land bör ha samma rätt och samma möjlighet att oberoende av social ställning 

och ekonomiska förutsättningar få den utbildning, för vilken han eller hon är lämpad.95 

Min undersökning visar att artiklarna ovan tillhör främst medborgarbildningsidealet då deras 

främsta argument för skolreformen grundar sig på demokrati och jämlikhetsargument. Till 

exempel blir medborgarbildningsidealet tydligt i Alva Myrdals artikel, Den inre 

skolreformens strategiska betydelse.96 Myrdal anser att om man enbart skapade bättre 

förutsättningar att ta tillvara på de lägre klassernas barn, utan att reformera skolsystemet, 

innebär det ” […] skulle vi riskera att i stället för den[sic] gamla ekonomiska klassamhället få 

ett samhälle med en ”begåvad” överklass och en ”obegåvad” underklass.97 

 

Medborgarbildningsidealet och det polytekniska bildningsidealet 
Det polytekniska idealet innebär att undervisning och bildning främst ska utgå från ens 

yrkesroll. I argumentationen som publicerats i Tiden blir idealet synligt i de artiklar som 

argumenterar för att likställa praktisk kunskap och utbildning med teoretisk kunskap. 
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Folkbildaren och seminarieledaren Oscar Olsson skriver en artikel som publiceras i Tiden att 

det mest demokratiska skolsystemet är en sammanhållen enhetsskola för samhällets alla barn. 

”En demokratisk fostran får på intet vis betyda propaganda för demokrati utan måste bara 

betyda: fostran till frihet, fostran till motstånd mot all propaganda, fostran i en demokratisk 

miljö.”98 Han menar vidare att: 

Trots all försiktighet i ordvalet bekänner sig den svenska skolutredningen till den urgamla uppdelningen i 

skolor för olika samhällsklasser. Den ursäktar sig med, som det gamla överhetssamhället, att dessa klasser 

är ett naturnödvändigt uttryck för den olika naturliga begåvningen hos medborgarna.99 

Olsson argumenterar att medborgare som inte nödvändigtvis har akademisk utbildning i lika 

stor grad som de med akademisk utbildning påverkar och formar vårt samhälle till exempel i 

kommunfullmäktige med medlemmar av hantverkare, bönder och arbetare som ledamot och 

ordföranden har makten, inte kommunens akademiskt utbildade tjänstemän. Eller att 

folkrörelsernas många förtroendemän och ombud som utan högskoleutbildning har påverkat 

den svenska kulturarvet jämförbart med vilken högskoleutbildad ämbetsman eller 

tjänsteman.100  

 

Olsson menar att skolan tar död på barns naturliga vetgirighet och nyfikenhet genom dess 

skolform som till för hög grad fokuserar på betyg, prov och teoretiska kunskaper, vilket är ett 

gammalt och förlegat sett att organisera skolan utifrån. 

Grundfelet i skolans begåvningsresonemang har legat i det gamla vanetänkande som sätter intellektuell 

och praktisk begåvning i stark motsatsställning till varandra, liksom begåvningen för kroppsarbete och 

tankearbete.101  

Olsson menar att båda aspekterna är lika viktiga, utan intellektuell kunskap blir det inte bra 

kroppsligt arbete och vice versa. Det är sant att samhället behöver fler kroppsarbetare än 

arbetare i de lärda yrkena. ”Men det betyder inte olika skolor för den gemensamma 

grundläggande medborgarbildningen under barn- och övergångsåren före den egentliga 

yrkesutbildningen.”102  

I ett demokratiskt samhälle står de som jämbördiga, i lika nödvändiga och värdefulla yrken, med lika del i 

och samma ansvar för samhälls- och kulturutvecklingen. Därför måste också den blivande 
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kroppsarbetaren intellektuella begåvning ägnas samma omsorgsfulla utbildning som någon annans, och 

det i fullt likvärdig skola. Således i samma skola.103 

 Olsson medger att blandning av olika begåvningsgrupper i samma klass skulle 

nödvändiggöra en likriktning av undervisningen, som inte skulle tillåta de bäst begåvade att 

fullt utnyttja sina krafter utan verka både försenande och förslöande på dem, då arbetstakten 

helt naturligt måste rättas efter de sämre begåvade. Men han hänvisar till att problemet kan 

lösas genom att individanpassa undervisningen, något som har gjorts på skolor runt om i 

världen och som även den svenska skolpedagogen Fridtjuv Berg hävdat flera gånger.104  

 

Ett annat problem Olsson ser är att föräldrar kan motsätta sig så lång skolplikt men svaret på 

det problemet menar Olsson är att informera och förklara varför den är längre för föräldrarna 

och även se till och förklara att den längre skolgången inte kommer att belasta hemmen 

ekonomiskt.105 

 

Det polytekniska idealet, enligt Ginner, innebär att undervisning och bildning främst ska utgå 

från ens yrkesroll. I argumentationen som publicerats i Tiden anser jag att idealet blir synligt i 

argumentationen som syftar till att likställa praktisk kunskap och utbildning med teoretisk 

kunskap. Till exempel i Oscar Olssons artikel Demokratins medborgarskola106 där han skriver 

att det mest demokratiska skolsystemet är en sammanhållen enhetsskola för samhällets alla 

barn107 och att: 

Grundfelet i skolans begåvningsresonemang har legat i det gamla vanetänkande som sätter intellektuell 

och praktisk begåvning i stark motsatsställning till varandra, liksom begåvningen för kroppsarbete och 

tankearbete.108 

Olsson menar att båda aspekterna är lika viktigt, utan intellektuell kunskap blir det inte bra 

kroppsligt arbete och vice versa. Det är sant att samhället behöver fler kroppsarbetare än 

arbetare i de lärda yrkena. ”Men det betyder inte olika skolor för den gemensamma 

grundläggande medborgarbildningen under barn- och övergångsåren före den egentliga 

yrkesutbildningen.”109  Utan att i ett demokratiskt samhälle värderas både de praktiska och de 
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teoretiska yrkena lika högt. Samt att de båda yrkeskategorierna har båda lika stor del av 

samhällets och kulturens utveckling. Därför borde de även ha samma utbildning och denna 

utbildning bör givetvis ske i samma skola.110 

 

Även Karl Bodell instämmer i att skolan behöver omorganiseras då folkskoleelevernas 

utbildning inte är tillräcklig. Men ser svårigheter med att förlänga folkskolan och den 

allmänna skolgången, då eleverna vid det åttonde året hamnar i puberteten och då blir 

motvilliga mot teoretisk kunskap, därför bör det åttonde året innehålla mer praktisk kunskap. 

Både Bodell och Myrdal menar att även den yrkesinriktade skolgången bör undervisa sina 

elever i de teoretiska ämnena så att de även får dessa kunskaper.111 Bodell anser även att det 

ska finnas möjlighet att senare under livet komplettera sin skolgång för att få tillgång till 

högre utbildning och fackskolor. Detta genom statliga undervisningsanstalter.112 

 

Ytterligare ett exempel där det polytekniska idealet blir synligt är i ämbetsmannen Per 

Åsbrinks artikel Porten till Universiteten113. Han argumenterar för att göra det möjligt att hitta 

fler vägar in till universiteten och högskolorna i Sverige än den rent akademiska. 

Arbetslivserfarenhet bör kunna räknas och valideras genom exempelvis prov för att kartlägga 

eventuell lämplighet för högskolestudier.114  

 

Det som är tydligt i alla artiklar som publicerats i Tiden under aktuella tidsperioden är att alla 

är överens om att en omorganisering av skolan är nödvändig och detta främst ur ett 

demokratiskt och rättvise perspektiv. Demokratitanken kan kopplas både till medborgaridealet 

och till personlighetsbildningsidealet. Den övergripande demokratiska tanken, om allas rätt 

till utbildning kopplar jag främst till medborgarbildningsidealet. Detta då medborgaridealet 

syftar till att se utbildning ur ett samhällsnyttoperspektiv vilket även är det mest 

återkommande innebörden i argumentationen och som i någon form finns representerad i alla 

artiklar som är publicerade i Tiden. Men när det gäller att definiera vad som är rättvist och 
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demokratiskt framträder även personlighetsbildningsidealet. Personlighetsbildningsidealet 

framträder främst hos de som argumenterar för tidig differentiering och möjligheter för 

parallell skolgång för de elever som vill. Det vill säga contra – argumenten i skolorganiserings 

debatten. Medborgarbildningsidealet kan tillskrivas de pro - argument som framförts i 

källmaterialet angående skolorganisationen. Även de argument som består av 

medborgarbildningsidealet och det polytekniska idealet återfinns bland pro - argumenten i 

skolorganisations debatten. 

 

Fackföreningsrörelsen 
Det är endast tre artiklarna som publicerats i tidskriften Fackföreningsrörelsen som har berört 

skolreformen. Det tydliga gemensamma draget för artiklarna i Fackföreningsrörelsen är även 

det den demokratiska aspekten av skolans organisation vilken jag tillskriver 

medborgarbildningsidealet. Journalisten och författaren Evert Kumm skriver i sin artikel 

Studentexamen eller duglighet115 med hänseende till skolan: ”Det finns ett avsnitt av svensk 

demokrati, där varken krig eller kris borde fördröja en genomgripande debatt och djupgående 

åtgärder.”116Han menar att demokrati och jämlikhet är den viktigaste aspekten för att ändra 

skolorganisationen. ”Det intellektuella arvet är alltså inte mindre i statarfamiljen än i 

grosshandlarfamiljen, men det är en miljöfråga om hur den kommer till användning.117 

 

Gunne Jacobssons artikel påpekar att det finns en brist på arbetskraft med utbildning i 

socialekonomi118. Att reformera skolans organisation är viktigt för jämlikheten i samhället: 

”Utbildningen inom arbetarrörelsen har inte kunnat kompensera bristerna i den offentliga 

undervisningen.”119 

 

I Skolreformen – några reflektioner120 av socialdemokraten och folkskolläraren Hernfrid Bark 

hyllar han den kommande reformen som: ”[skolreformen] skulle kunna användas som ett 
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”skolexempel” på hur det går till i ett demokratiskt land som Sverige, då en stor reform 

planlägges och genomföres.”121 Han uppmanar även arbetarrörelsens folk att: 

[I och med skolreformen] kommer kommunerna att få stor frihet att komma med uppslag och initiativ, 

och det är därför av stor vikt att folkrörelsernas folk helhjärtat går in för den nya skolan och ser till att den 

inte blir en kopia av de nuvarande examensskolorna utan får med så mycket som möjligt av den 

bildningshunger, studieglädje och de fria studiemetoder som frodas inom folkrörelserna både när det 

gäller enskilt och kollektivt bildningsarbete.”122 

 

Jämförelse Tiden och Fackföreningsrörelsen 
Vid en jämförelse av argumentationen i de båda tidskrifterna kan slutsatsen att demokrati och 

jämlikhet var den främsta anledningen för att motivera en reform av skolan. Båda tidningarna 

har detta som en genomgående tanke genom alla publicerade artiklar som berör reformen 

inom skolan. Demokrati - och jämlikhetsargument har jag främst kopplat till 

medborgarbildningsidealet då detta ideal hos Ginner handlar om att alla medborgare har en 

rättighet och skyldighet att utbilda sig för att på bästa sätt kunna bidra till samhället. Detta är 

även en del av argumentationen kring jämlikhet tanken, elever och personer från 

arbetarklassen ska ges samma utbildning och samma chans att utveckla samhället.  

 

Ginners undersökning inom ABF visade att det polytekniska bildningsidealet till stor del var 

frånvarande inom organisationen utan att det främst var medborgarbildningsidealet och 

personlighetsidealet som var representerade inom ABF:s utbildningar. I denna uppsats finner 

jag att alla tre idealen är representerade och då främst medborgarbildningsidealet. Inom Tiden 

är alla ideal representerade och inom Fackföreningsrörelsen är endast 

medborgarbildningsidealet och det polytekniska idealet representerade.  

 

Medborgarbildningsidealet är det övergripande idealet som står att finna i princip alla artiklar. 

Personlighetsbildningsidealet blir synligt i Tidens artiklar och där främst som ett motargument 

mot tanken på en längre sammanhållen grundskola. Förespråkare för en tidig differentiering 

inom skolan menar att det är bättre för de snabba eleverna att få gå vidare i sin utveckling 

utan att bli hämmade av den stora massan. Det polytekniska idealet synliggörs i debatterna 
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genom att båda tidningarna lyfter fram vikten av även praktisk kunskap, vilket traditionellt 

sätt getts en lägre status en de teoretiska ämnena.  

 

Att det är en skillnad i representationen av idealen i de båda tidskrifterna kan orsakas av de 

båda tidningarnas inriktningar på olika mottagare. Fackföreningsrörelsen har en läsarkrets av 

främst fackligt anslutna arbetare, där yrket och arbetet är ett självklart och naturligt fokus. 

Detta skulle kunna förklara den skillnad i antal publicerade artiklar inom skolfrågan jämfört 

med Tiden samt att de artiklar som publicerats har en tydligare vinkling mot det praktiska 

hållet. Detta resonemang finner även stöd i Rothsteins avhandling, där han fastställer att 

initiativen för arbetsmarknadsreformer främst kommer från LO och fackförenings håll i det 

socialdemokratiska partiet och att initiativ inom skolpolitiken främst kommit från politiskt 

aktiva aktörer inom det socialdemokratiska partiet.123 Tiden är en idé och debatt tidskrift inom 

socialdemokratin vilket kan förklara det större antalet publicerade artiklar inom ämnet och 

dess inriktning mot ett mer samhälls- och individ perspektiv.  

 

Avslutande diskussion 
Denna uppsats har gett en bild av hur arbetarrörelsen motiverar införandet av en ny 

skolreform som införs 1962. Bilden har framträtt genom min analys av de argument som 

framförts i arbetarrörelsens tidskrifter. Resultatet av analysen visar att arbetarrörelsen var 

eniga i att en reform av skolan var nödvändig och detta främst ur ett demokratiskt och 

jämlikhetsperspektiv. Men att i tolkningen av vad som ses som demokratiskt och jämlikt 

fanns det skillnad. Pro – argumenten för genomförandet av en ny grundskolereform var främst 

representerade av medborgarbildningsidealet som förespråkade en enhetlig, gemensam 

skolgång för alla barn oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Contra – argumenten mot den 

nya grundskolereformen representerades främst av personlighetsbildningsidealet som 

förespråkar en skolorganisation där det finns möjlighet för parallella utbildningsmöjligheter 

utifrån individers begåvning och önskemål. Argumentationen i skolreformsfrågan lyfte även 

fram det polytekniska idealet. Det idealet kännetecknades av en vilja att även de praktiska 

kunskaperna skulle värderas högre och ha en plats i den nya skolorganisationen.  

 

                                                           
123 Rothstein, 1986, s. 95. 
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Man kan tydligt se de tankelinjer som enligt Lindensjö fanns i det socialdemokratiska partiet 

speglas i argumentationen som jag belyst i denna uppsats. Polemiken mellan 

medborgarbildningsidealet och personlighetsbildningsidealet är samma polemik som återfinns 

i de båda tankelinjerna. Medborgarbildningsidealet, som genom min analys har visats sträva 

efter en gemensam grundskola, återfinns i den tankelinje som förespråkade en gemensam 

bottenskola. Och personlighetsbildningsidealet är representativt för den tankelinje som 

strävade efter att genom ekonomiska strategier underlätta för arbetarklassens barn att få 

tillgång till adekvat utbildning. Intentionerna med den socialdemokratiska 

utbildningspolitiken var enligt Rothstein att skapa större social jämlikhet, både inom skola 

och resten av samhället. Skolan var en av de byggstenar som skulle bidra till att skapa ett mer 

jämlikt samhälle. Den socialdemokratiska jämlikhetstanken i skolhänseendet var att skapa en 

så jämlik och rättvis utgångspunkt för alla elever oavsett ekonomisk eller social bakgrund.124 

Men hur denna jämlika utgångspunkt skulle uppnås rådde det olika meningar om. Dessa 

meningsskiljaktigheter synliggörs i polemiken mellan medborgarbildningsidealet och 

personlighetsbildningsidealet. Den återfinns även i polemiken mellan de båda tankelinjerna. 

Ska den uppnås genom att skapa en gemensam skola där all får samma utbildning? Eller ska 

den ha en mer individuell inriktning där det finns möjlighet för de mest begåvade eleverna att 

avancera snabbare inom skolan?  

 

Kompletterande forskning till denna uppsats som kan bidra till att ytterligare fördjupa bilden 

av hur arbetarrörelsen såg på den nya skolreformen, skulle kunna vara att undersöka om det 

fördes några diskussioner bland medlemmarna på lokalnivå angående skolreformen. Detta 

skulle eventuellt kunna synliggöras genom att analysera insändare i fackförbundstidningar 

och dagstidningar.  

 
  

                                                           
124 Rothstein, 1986 s. 92 – 93. 
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Bilaga 1 
År Tiden Fackföreningsrörelsen 

1940 • Bottenskola än en gång, Erik 

Wellander Nummer 8, sid 469 

- 482 

• Bottenskola eller Enhetsskola? 

Nils Helger Nummer 4, sid 216 

– 225 

• Enhetligt eller blandat 

skolsystem? Erik Wellander 

nummer 6 sid 339 – 359 

• Inga artiklar 

1941 • Enhetligt eller blandat 

skolsystem Nils Helger 

Nummer 1, sid. 43 – 48 

• Bottenskolan för sista gången 

Erik Wellander Nummer 3, sid. 

181 – 183 

• Studentexamen eller duglighet 

Evert Kumm Nummer:22 sid. 502 - 

508 

• Samhällsutvecklingen och 

utbildningsbehovet Gunne 

Jacobsson nummer 46 sid. 445 – 

458 

1942 • Inga artiklar • Inga artiklar 

1943 • Inga artiklar • Inga artiklar 

1944 • Inga artiklar • Inga artiklar 

1945 • Demokratins medborgarskola 

Oscar Olsson Nummer 4 sid. 

207 – 214 

• Inga artiklar 

1946 • Nyskolepedagogik och 

försöksskolor Evald Fransson 

Nummer 3 sid 174 - 179 

• Skolpliktstidens förlängning 

Karl Bodell Nummer 6 sid. 

346 – 350 

• Den treåriga realskolans 

problem Erik Brännman 

Nummer 7 sid 420 – 424 

• Inga artiklar 

 



33 
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strategiska betydelse Alva 

Myrdal Nummer 4 sid 205 - 

210 

1947 • Folkhögskolans 

samhällsuppgift – nu och i 

framtiden Karl Hedlund sid: 

475 - 481 

• Värre än aga Sune Lindström 

sid: 557 – 560 

• Inga artiklar 

 

1948 • Positivt och negativt i 

skoldebatten Gustav Lindberg 

sid 49 – 51 

• Porten till Universiteten Per 

Åsbrink sid:193 – 199 

• Utbildningens demokratisering 

Per Eckerberg sid: 513 – 517 

• Inga artiklar 

 

1949 • Inga artiklar • Inga artiklar 

1950 • Kring skolpropositionen Josef 

Weijne sid: 135 -  

• Skolreformen – några reflektioner 

Hernfrid Bark sid:429 – 434 
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Bilaga 2 

Pro - argument 

• ”Enhetsskolan skall bereda varje uppväxande individ en utbildning, lämpad för hans 

anlag och begåvning – det är dess demokratiska innebörd.” 125 

• Enhetsskolans nationella innebörd är att fostra alla samhällslager en folkuppfostran 

och därigenom skapa en nationell, enhetlig bildning.126 

• Då Sverige är ett demokratiskt land bör detta inte vara en stridsfråga.127 

• Elevens utbildning blir längre sammanhållen inom samma skola än i dagsläget eller 

genom införandet av exempelvis bottenskola. Detta i sin tur leder till att lärare inte 

behöver bli avundsjuka på att deras bästa elever försvinner till andra skolenheter utan 

blir kvar i samma enhet om än dock i ett annat steg.128  

• ”Enhetsskolan representerar en vittsyftande social idé, som smidigt kan tillämpas efter 

tiders och orters skiftande behov”129 

• Bottenskolan är föråldrad, osmidig och oförmögen att utveckla och anpassa.130 

• Studentrekryteringen ”i övervägande grad är socialt bestämd” och de ”högsta 

klasserna är enormt överrepresenterade”131  

• ”Stora svårigheter för fattiga ynglingar att få studera hör till de mest uppenbara 

bristerna i vår demokrati”132 

• ”Samma undervisning måste ges åt rika och fattiga barn.”133 

• ”De, som där visar den största studiebegåvningen, skall tillåtas följa en kostnadsfri 

elementarundervisning, som på samma bänkar förenar den borgliga ungdomens och 

arbetarungdomens elit. Och ur denna elit skall i sin tur de bästa övergå till högskolor 

för vetenskap och konst. På det sättet kommer demokratin att styras av de bästa”134 

• Begåvningarna och alla barns utveckling gynnas av en minst sexårig sammanhållen 

barndomsskola som i USA.135  

                                                           
125 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 216 
126 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 216 
127 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 218 
128 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 220 - 223 
129 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 225 
130 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 225 
131 Helger, Nils Tiden 1940, Nr.6, sid. 349 
132 Helger Tiden 1940, Nr.6, sid. 359 
133 Helger Tiden 1940, Nr.6, sid. 359 
134 Helger Tiden 1940, Nr.6, sid. 359 
135 Helger, Nils Tiden 1941, Nr.1, sid. 44 
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• Som skolan är organiserad nu gör att många elever får en upphuggen kunskapsnivå då 

de tvingas bytta mellan olika klasser eller hoppa av utbildning p.g.a. svårighetsgrad 

eller ekonomiska förutsättningar.136 

• Farhågor som fanns inför genomförandet av 1927 år skolreform i form av Kulturell 

nedrustning inte inträffat. Och att elever som fullgjort folkskolan ligger på ungefär 

samma utbildningsnivå som de som gått vidare till realskolan137 

• Det mest demokratiska skolsystemet är en sammanhållen enhetsskola för samhällets 

alla barn. ”En demokratisk fostran får på intet vis betyda propaganda för demokrati 

utan måste bara betyda: fostran till frihet, fostran till motstånd mot all propaganda, 

fostran i en demokratisk miljö.”138 

• ”Trots all försiktighet i ordvalet bekänner sig den svenska skolutredningen till den 

urgamla uppdelningen i skolor för olika samhällsklasser. Den ursäktar sig med, som 

det gamla överhetssamhället, att dessa klasser är ett naturnödvändigt uttryck för den 

olika naturliga begåvningen hos medborgarna.”139 

• ”Skolutredningen medger utan vidare att denna uppdelning medför social 

klasskillnad”140  

• ”De utgår från axiomatiskt ifrån att de högskoleutbildade är de värdefullaste 

medborgarna”141 

• Argumenterar att medborgare som inte nödvändigtvis har akademisk utbildning i lika 

stor grad som de med akademisk utbildning påverkar och formar vårt samhälle t ex i 

kommunfullmäktige med medlemmar av hantverkare, bönder och arbetare som 

ledamot och ordföranden har makten, inte kommunens akademiskt utbildade 

tjänstemän. Eller att folkrörelsernas många förtroendemän och ombud som utan 

högskoleutbildning har påverkat den svenska kulturarvet jämförbart med vilken 

högskoleutbildad ämbetsman eller tjänsteman.142 

• ”Dit hör också dogmen att högskolebildningen kräver en högre intellektuell begåvning 

än andra yrken, varför dessas utövare bör kunna åtnöjas med något slags intellektuell 

fattigskola som förberedande medborgarskola, skild från den intellektuella elitens.”143 

                                                           
136 Helger Tiden 1941, Nr.1, sid. 43 - 49 
137  Helger Tiden 1941, Nr.1, sid. 43 - 49 
138 Olsson, Oscar Tiden 1945, Nr.4, sid. 207  
139 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 207 - 208 
140 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 208 
141 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 208 
142 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 208 - 209 
143 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 209 
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• Olsson menar att skolan tar död på barns naturliga vetgirighet och nyfikenhet genom 

dess skolform som till för hög grad fokuserar på betyg, prov och teoretiska kunskaper, 

vilket är ett gammalt och förlegat sett att organisera skolan utifrån. ”Grundfelet i 

skolans begåvningsresonemang har legat i det gamla vanetänkande som sätter 

intellektuell och praktisk begåvning i stark motsatsställning till varandra, liksom 

begåvningen för kroppsarbete och tankearbete.”144 Olsson menar att båda aspekterna 

är lika viktigt, utan intellektuell kunskap blir det inte bra kroppsligt arbete och vice 

versa. Det är sant att samhället behöver fler kroppsarbetare än arbetare i de lärda 

yrkena. ”Men det betyder inte olika skolor för den gemensamma grundläggande 

medborgarbildningen under barn- och övergångsåren före den egentliga 

yrkesutbildningen.”145 ”I ett demokratiskt samhälle står de som jämbördiga, i lika 

nödvändiga och värdefulla yrken, med lika del i och samma ansvar för samhälls- och 

kulturutvecklingen. Därför måste också den blivande kroppsarbetaren intellektuella 

begåvning ägnas samma omsorgsfulla utbildning som någon annans, och det i fullt 

likvärdig skola. Således i samma skola.”146 

• Människan föds inte med en inneboende demokratisk anda utan den framkommer som 

en uppfostringsprodukt. Det traditionella skolsystemet danar en människotyp vars 

ideal och kunskaper innehåller starka rester av det gångna överhetssamhällets syn och 

därför hindrar individen att helhjärtat, vilje- och känslomässigt inpassa sig i det 

moderna samhällets kultur- och reformsträvanden.147 ”Ställd mot den febrila 

forskningsverksamhet och omdaningsprocess, som pågår på de flesta andra områden 

av samhällslivet, blir skolan relativa stillastående till något av en kulturfara.”148 

• ”Ägnar vi icke intresse åt en reform av skolans inre liv, skall vi vakna upp en dag 

sedan organisationsreformerna gjorts och finna, att vi för mycket väsen knappast något 

vunnit.” ” Detta börjar också inses av allt flera: det räcker inte att demokratisera 

skolans yttre struktur, man måste också demokratisera skolans anda.”149 

• ”Det är ingen okynnig envishet och inte heller någon känslomässig övervärdering av 

den demokratisering som ligger i att alla barn så länge som möjligt går i samma slags 

skola och samma slags klass särskilda etiketter. Det återspeglar tvärtom ett mycket 

                                                           
144 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 210 
145 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 210 
146 Olsson Tiden 1945, Nr.4, sid. 210 
147 Fransson, Evald Tiden 1946, Nr.3, sid. 174 - 175 
148 Fransson Tiden 1946, Nr.3, sid. 178 
149 Myrdal, Alva Tiden 1946, Nr.4, sid. 205 
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djupt socialt bekymmer, som tyvärr ännu icke på långt när tillräckligt 

uppmärksammats, nämligen att vi genom en uppspaltning av barnen skall få ett 

klassamhälle på begåvningsgrundval.150 

• Om man enbart skapade bättre förutsättningar att ta tillvara på de lägre klassernas 

barn, utan att reformera skolsystemet, innebär det enligt Myrdal att ”-skulle vi riskera 

att i stället för den [sic]gamla ekonomiska klassamhället få ett samhälle med en 

”begåvad” överklass och en ”obegåvad” underklass.151 

• Om man lyckas lösa problemen med att den treåriga realskolan bygger på 

folkhögskolans femte och sjätte år (vilket kan vara svårt att få in all kunskap) så blir 

det en bra reform, annars inte.152 

• ”Skolsystemet liknar nu betänkligt ett såll, som bara släpper igenom läshuvuden och 

anpasslingar. Som det är nu måste skolan ge ungdomen känslan av att det är lätt för 

den som svär på magisterns ord, som böjer sig och kan svälja hela portionen. Men det 

blir svårt för den som har sitt eget huvud, som tänker själv och inte har lätt att genast 

få ner allt som läggs för. Det är klart odemokratiskt.”153 

• ”Och vad hände med det kunniga, välskolade tyska folket? Är det inte något att tänka 

på? Inte minst för dem som fruktar att skolor med mindre plugg skulle leda till 

kulturell tillbakagång och okunnighet.”154 

• ”Varje medborgare i vårt land bör ha samma rätt och samma möjlighet att oberoende 

av social ställning och ekonomiska förutsättningar få den utbildning, för vilken han 

eller hon är lämpad.”155 

• Utjämnandet av svårigheterna för tillgång till högre studier ses ”... som en ur 

demokratisk rättvisesynpunkt angelägen uppgift”156  

• ”Det finns ett avsnitt av svensk demokrati, där varken krig eller kris borde fördröja en 

genomgripande debatt och djupgående åtgärder.”157 

• ”Men låt oss fortsätta efter folkskolans slut. Därmed är det också slut med 

demokratins grundprincip, allas lika rätt till lika utgångspunkt.”158  

                                                           
150 Myrdal Tiden 1946, Nr.4, sid. 208 
151 Myrdal Tiden 1946, Nr.4, sid. 208 - 210 
152 Brännman, Erik Tiden 1946, Nr.7, sid. 420 - 424 
153 Lindström, Sune Tiden 1947, Nr.9, sid. 559 
154 Lindström Tiden 1947, Nr.9, sid. 559 
155 Eckerberg, Per Tiden 1948, Nr.10, sid. 513 
156 Eckerberg Tiden 1948, Nr.10, sid. 513 
157 Kumm, Evert Fackföreningsrörelsen 1941, Volym 1, Nr. 22, sid. 504  
158 Kumm Fackföreningsrörelsen 1941, Volym 1, Nr. 22, sid. 505 
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• ”Att vara intellektuell behöver således inte till varje pris betyda att vara intelligent. 

Studentexamens märklighet ligger helt i dess karaktär av privilegium.”159 

• ”Det intellektuella arvet är alltså inte mindre i statarfamiljen än i grosshandlarfamiljen, 

men det är en miljöfråga om hur den kommer till användning.160 

• ”Över huvud taget är det på tiden, att demokratin gör en översyn på sitt studie- och 

skolsystem.”161  

• ”Från denna utbildning är alltså våra ungdomsklubbars, fackföreningars, och ABF – 

cirklars duktiga och socialt verksamma pojkar och flickor så gott som helt 

utestängda.”162 

• ”En av dessa är bristen på dugliga personer med socialekonomisk utbildning.”163 

• ”Studierna äro ju fortfarande et privilegium ända nerifrån läroverken och uppåt.”164 

• ”Utbildningen inom arbetarrörelsen har inte kunnat kompensera bristerna i den 

offentliga undervisningen.”165 

Reformförslaget ”skulle kunna användas som ett ”skolexempel” på hur det går till i ett 

demokratiskt land som Sverige, då en stor reform planlägges och genomföres.”166 

• ”Skolreformen har förankrats i lagparagrafer, som så småningom skall bli levande 

verklighet ute i tusentals skolor.”167 

• ”Metoderna för skolreformens genomförande är alltså i hög grad demokratiska och 

evolutionära.”168 

• I och med skolreformen ” kommer kommunerna att få stor frihet att komma med 

uppslag och initiativ, och det är därför av stor vikt att folkrörelsernas folk helhjärtat 

går in för den nya skolan och ser till att den inte blir en kopia av de nuvarande 

examensskolorna utan får med så mycket som möjligt av den bildningshunger, 

studieglädje och de fria studiemetoder som frodas inom folkrörelserna både när det 

gäller enskilt och kollektivt bildningsarbete.”169 

                                                           
159 Kumm Fackföreningsrörelsen 1941, Volym 1, Nr. 22, sid. 506 
160 Kumm Fackföreningsrörelsen 1941, Volym 1, Nr. 22, sid. 506 
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• ”Man har ansett att skolan är den institution, som har bästa möjligheterna att bringa 

samtliga faktorer att samverka, och enhetsskolan skall därför bereda stort utrymme år 

yrkesorientering, yrkesrådgivning och förberedande yrkesutbildning.”170 

• ”I ett demokratiskt samhälle betraktar sig inte individen som enbart en kugge i det 

stora maskineriet utan maskineriet är till för att öka individens lyckomöjligheter. Även 

detta söker enhetsskolan komma till rätta med genom att öka sektorn för de fria 

sysselsättningarna, de, som senare i livet kan utvecklas till fritidssysselsättningar av 

skiftande slag.”171 

 

Contra - argument 

• Vad ska man använda denna ”Överproduktion av studenter” som blir?172  

Svar: Överproduktionen av studenter kan bli folkskollärare -  då vissa vill att alla lärare 

även ska ha samma utbildning.173 

• Det kommer att kosta pengar att genomföra reformen. 174 

Svar: Det kommer att bli billigare för landsbygdens begåvade om de har möjlighet att gå 

en längre grundskola på hemorten utan att behöva flytta till större orter.175 

• Ett enhetligt, icke parallellt system där eleverna går lika många år i skolan är bra för 

landsbygdens barn men barnen i stad bör ges möjlighet att gå igenom den snabbare.176 

• Att förvägra möjligheten till vissa parallella skolgrenar är bakåtsträvande och 

trångsynt.177 

• Bottenskolan är ett maktpolitiskt instrument för att attrahera de högre sociala 

klassernas föräldrar att engagera sig i skolfrågan, innan var de inte intresserade av de 

lägre klassernas skolgång, vilket ledde till lägre status.178  

• Gemensam skolgång är bara möjlig i fyra år, sen måste de snabbare, begåvade 

eleverna få fortsätta för att inte bli försenade i sin utveckling och de mindre begåvade 
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172 Wellander Tiden 1940, Nr.4, sid. 217 
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skulle bli försummade. Om elever med stor begåvning skulle kunna få möjlighet att 

hoppa över en årskurs kan man lika gärna ha uppdelning tidigare i årskurserna.179  

• Tävlan mellan lärarna om hur många av deras elever som gått vidare till realskolan 

kan inverka menligt på de andras, som inte ska studera vidare, undervisning. Denna 

utveckling blir tydligare ju längre eleverna måste gå tillsammans. Därför är det bättre 

att separera klasserna tidigare.180 

• Den historiska uppdelningen mellan småskolan och folkskolan var rimlig i sin tid men 

folkskolans status försvårar denna omstrukturering och är föråldrad.181 

• Då folkskolelönerna har ökat kommer det bli mycket dyrare för staten om 

bottenskolan genomförs, då folkskollärarna är tänkta att undervisa där och skolan 

kommer ha fler elever under flera år.182 

• Det är inte skolorganisationen som hållit arbetarklassens och fattigas barn från skolan 

utan kostnaden. Det är bättre att erbjuda mer ekonomiskt stöd än att organisera om 

skolan och tvinga barn att gå längre i skolan.183 

• Att blandning av olika begåvningsgrupper i samma klass skulle nödvändiggöra en 

likriktning av undervisningen, som inte skulle tillåta de bäst begåvade att fullt utnyttja 

sina krafter utan verka både försenande och förslöande på dem, då arbetstakten helt 

naturligt måste rättas efter de sämre begåvade. 

Svar: Individanpassa undervisningen som har gjorts på skolor runt om i världen och som 

även den svenska skolpedagogen Fridtjuv Berg hävdat flera gånger.184  

• Föräldrar kan motsätta sig så lång skolplikt. 

Svar: Man måste informera och förklara varför den är längre för föräldrarna och även se 

till och förklara att den längre skolgången inte kommer att belasta hemmen ekonomiskt.185 

• ”Att de mest begåvade tar skada av att klara sig för lätt i bottenskolan, märker man 

ofta i läroverken. De har inte lärt sig arbeta och står sig därför dåligt i konkurrensen 

med medelmåttor med energi.”186 
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• ”Det kan t. ex. inte anses vara god tidsekonomi i skolan att alla barn oavsett begåvning 

och arbetslust skall tvingas hålla jämn takt med dem, som sedan hjälpklasserna 

avlägsnats, är långsammast av de s.k. normalt begåvade. Vid sidan av normalklasserna 

bör det finnas snabbläsningsklasser (avsiktligt undvikes ordet begåvningsklasser), 

som inbesparar ett eller flera av skolåren. Och dessa bör ej avses endast för sådana 

som syftar till studentexamen och högre teoretiska studier.”187   

• ”Det nyligen införda stipendieväsendet har i hög grad ökat möjligheten för 

landsbygdens ungdom att besök dylika skolor.”188 

Svar: ”Men stipendierna täcker inte på långa vägar de kostnader som resor, inackordering 

m.m. medför för föräldrarna.”189 
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