
Linköpings universitet | Institutionen för [beteendevetenskap] 

Examensarbete, grundläggande nivå, 15 hp | Lärarprogrammet 

Höstterminen 2016 | LIU-LÄR-L-EX--17/03--SE   

 

 
 
 
 
 
 

Hur engelska blev vårt andra 
språk 
– En pedagogisk och politisk historia 

 

How english became our second language 

– a pedagogical and political history 

 

 
Fredrik Björklund  

 

 

 

Handledare Mats Sjöberg  

Examinator: Anders Magnusson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se 



 

 

   
 

 

 
Institutionen för (Beteendevetenskap) 
581 83 LINKÖPING 
 

 

 
Seminariedatum  
2017-01-13 

 

Språk (sätt kryss 
före) 

Rapporttyp  ISRN-nummer (fyll i löpnr) 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Examensarbete grundnivå 
 
 
 

LIU-LÄR-L-EX--17/03--SE  
 

 

 
Titel 
Hur engelska blev vårt andra språk. 
- En pedagogisk och politisk historia 
 
Title 
How English became our second language. 
- A pedagogical and political history 
Författare 
Fredrik Björklund 
 

 

 

Sammanfattning  
 
Det här arbetet handlar om hur det gick till när engelskan blev vårt andra språk. Året var 1946 andra världskriget 
var över och Nazityskland hade fallit. I Sverige togs ett beslut som hade behandlats i flera år. Beslutet var att 
engelskan skulle bli det första främmande språket i svenska skolor. Efter detta skolpolitiska faktum, fortsätter 
undersökningen om hur språket blev obligatoriskt i vår skola. Hur det blev ett språk som nästan alla svenskar kan 
göra sig förstådda på, och de yngre generationerna pratar mer eller mindre flytande. Fokuset för arbetet ligger på 
tidsperioden från 1920 till 1970 med en del tillbakablickar för att hjälpa läsarens förståelse. Kort sagt: hur engelska 
blev vårt andra språk. 
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Inledning 

 

Den här uppsatsen handlar om människor och om hur de reagerar under vissa stimuli. Den handlar också 

om förändring, hur man tänker och varför. Den handlar om demokrati gentemot fascism. Men framförallt 

så handlar den om detta på skolhistorians arena. Det har hävdats i historikersammanhang att en av 

historiens viktigaste uppgifter är att skapa en identitet. För att förstå var vi är idag, måste vi förstå var vi 

har varit och hur vi kom hit. Detta kan, om man har mycket tur, hjälpa oss att förstå vart vi är på väg. Lite 

som en gammaldags karta - inte exakt nog för att kunna följas helt och hållet men den ger en generell bild. 

 

Skolhistoria är ett ämne som jag blev intresserad av när jag skulle göra ett tvärvetenskapligt grupparbete. 

Detta grupparbete skulle ta upp vissa språks historia i olika skolor i ett antal länder. När jag gjorde det 

arbetet märkte jag att den svenska skolan inte alltid hade haft engelska som begynnelsespråk. Med 

begynnelsespråk menas det att det är det första främmande språket man lär sig i skolan. Detta kan tyckas 

självklart men för mig öppnade det mina ögon och väckte mitt intresse. Tyskan hade varit 

begynnelsespråk innan engelskan och jag började undra om inte andra världskriget hade något med denna 

förändring att göra. Vid tillfället hade jag ingen aning om när förändringen hade skett. Det var inte heller 

den enda frågan som dök upp. Jag blev också fundersam över hur det hade gått till att engelskan hade 

blivit det obligatoriska och självklara språket det är idag, ett av kärnämnena. 

 

Genom att klargöra processen för hur och varför ett språk byter plats med ett annat som begynnelsespråk 

kan vi få en ökad förståelse för hur omorganisationer i skolan har skett, kan ske i framtiden, och få en ny 

uppfattning för det arbete som ligger bakom. Kanske kan vi till och med känna en viss trygghet i att det 

inte bara tas ur tomma intet när de ändrar betyg eller gör andra förändringar, utan att det faktiskt finns 

bakomliggande orsaker. Vi kan också få en insikt i vår del av denna process som blivande lärare. Hur vi 

måste vara med och inte bara forma framtidens unga människor till att bli ansvarstagande och 

samhällsnyttiga utan också tala högt om de problem som finns i vår skola så att den kan ändras för att 

bättre matcha våra framtida behov. 
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Syfte 

 

Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på hur engelska blev begynnelsespråk, dvs första främmande 

språk? Vad var orsakerna, både officiella och inofficiella? När gjordes detta byte och hur utvecklades det 

sedan? För att lägga ett pussel behöver man alla pusselbitar trots allt. I ett demokratiskt samhälle kan man 

också räkna med en viss debatt i pressen. Denna är intressant för att den tar upp vad människor tyckte och 

tänkte om denna förändring när den hände och den hjälper även till med helhetsperspektivet. Det är också 

intressant att se hur en politisk (eller i detta fall geopolitisk) situation kan påverka ett skolsystem in i 

grunden som detta troligen gjort. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka var de främsta orsakerna till att man bytte begynnelsespråk (första främmande språk) från 

tyska till engelska? 

2. Vilka undersökningar gjordes och vad kom de fram till? 

3. Hur mottogs dessa undersökningar och följdes deras rekommendationer? 

4. Vilka pedagogiska och politiska processer och skeenden ledde till att engelskan fick den platsen 

som den har i dagens skola? 
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Källor 

 

Under tidsramen av detta arbetet så har jag stött på och använt många källor och jag tänkte ta upp dem här 

i en ordnad form och förklara lite vad de är för något och hur de påverkat mitt arbete. 

 

Skolkommissionens betänkanden 

 

Det slog mig att inte alla är familjära med termen skolkommission, det kan därför vara bra att kort gå 

igenom vad det handlar om. När regeringen upptäckte att något inte fungerade så gjordes utredningar. Det 

tillsattes en expertpanel, eller kommission, som gjorde utredningen och sedan gav de sin 

rekommendation. En skolkommission var en av dessa expertpaneler och de gav sina betänkanden för 

regeringen att ta ställning till. 

 

År 1922 kom flera betänkanden om skolan. De tre som offentliggjordes är: Skolkommissionens 

betänkande II Historiska Översikter och Särskilda Utredningar, Skolkommissionens betänkande III 

Statistiska Utredningar och Skolkommissionens betänkande IV Det Högre Skolväsendet i Utlandet. 

SOU står för Statens Offentliga Utredningar och används bland annat som beteckning på kommissionens 

rapporter. 

 

1. Del IV tar upp de skolväsen som finns i Västeuropa och USA vid den tiden och jämför den med 

den svenska skolan. Dess innehåll är intressant i sig, då det pekar på att det fanns ett intresse av 

omvärlden och hur Sverige stod sig som land i konkurrens med andra länder avseende skolan. När 

jag refererat till denna gjorde jag det med dess SOU 1922:1 

2. Del II var den mest intressanta av detta års skolkommissioner, i alla fall när det gäller mitt arbete. 

Del II handlar om Historiska Översikter och Särskilda Utredningar. Del II tar upp ämnet jag är 

intresserad av och utgör den egentliga utredningen om engelska som begynnelsespråk. Denna är 

jag väl förtrogen med och gick igenom grundligt för att hitta informationen jag behövde. Denna 

rapport bemärktes SOU 1922:29. 

3. Del III var det enda betänkandet 1922 som jag inte använde, då rapporten inte hade vad jag 

behövde för att svara på mina frågor. SOU 1922:32 var rapportens referens. 

4. Nästa stora betänkande kom 1938. Betänkande med Utredning och Förslag Angående 

Begynnelsespråket i Realskolan. Även i denna är man för att man ska byta begynnelsespråket till 

engelska istället för tyska. Den här fick referensnamn SOU 1938:5 
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5. 1946 års skolkommission som kom ut 1948 heter Betänkande med förslag till riktlinjer för det 

svenska skolväsendets utveckling. Det är i detta betänkande som engelskan blir begynnelsespråk. 

Dock bör det tilläggas att den än så länge inte är helt obligatorisk. Eftersom denna rapport blev 

publicerad 1948 fick den referens SOU 1948:27 

6. Realskolutredningen kom 1955 och hjälpte engelskans sak. Den förespråkade också engelskan 

som ett begynnelsespråk. SOU 1955:53 är referensnamnet på denna rapport. 

7. 1961 kom Grundskolans Betänkande avgivet av 1957 års Skolberedning VI. Som titeln föreslår så 

är den grunden till grundskolan. Den här rapporten blev publicerad 1961 och fick referensnamn 

SOU 1961:30. 

8. 1963 kom 1960 års Gymnasieutredning IV vilken är relevant för ämnet. Den fastslår engelska som 

obligatorisk på 4:e klass och delar in den i särskild och allmän. SOU 1963:42 var denna rapports 

referensnamn. 

 

Andra undersökningar och läroplaner 

 

Folkskolans läroplan U55 som offentliggjordes 1955, bekräftar engelskan som ett i stort sett obligatoriskt 

ämne i skolan. Enhetsskolan har försöksundervisning och producerade en läroplan som kallas Timplaner 

och Huvudmoment för studieplaner för skolor av A och B form 1951. Året 1955 ersattes denna av 

Timplaner och Huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola som gällde fram till 1959. 

Även här ser man det obligatoriska i det engelska språket. 

Utbildningsforskningsrapporten FOU rapport 45 Engelska på Lågstadiet av Lars Holmstrand 1983 tar upp 

historiken och EPÅL projektet som gick ut på att undersöka vilken som var idealåldern för att börja lära 

sig engelska 

 

Tidningar 

 

Året 1945 var viktigt av flera orsaker, dels var det andra världskriget slut och dels så tas det upp två skilda 

åsikter i pressen. 

I Svenska Dagbladet 1945 tog kolumnen Pressröster upp vad som skrivits i Aftonbladet. Professor Johan 

Landquist som skrev om engelskans och tyskans plats i skolan representerade en ståndpunkt i argumentet. 

Den andra representerades av bland andra Svensk Skoltidning. I artikeln Engelska Språkets Ställning tog 

de upp orsaker som de ansåg hade lett till tyska språkets och engelska språkets revers av sina positioner. 

År 1959, då engelskan varit begynnelsespråk ett par år och undervisningen var igång, skrevs en artikel av 

Gunnar Dankert, skolöverstyrelsens ämneskonsult i det engelska språket. 
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I en artikel med titeln Bristfällig Språkundervisning berättade Dankert i Svenska Dagbladet om sin 

undersökning av folkskolorna han hade besökt. 

 

Metod 

 

Teoretiskt Perspektiv 

 

Eftersom jag är historiker och detta är i det stora ett historiskt arbete använde historieteoretiska perspektiv 

i mitt arbete. De perspektiv jag använde var hermeneutiskt och genetiskt perspektiv för att tolka denna 

politiska och kulturella historia med fokus på skolan. 

 

Hermeneutiskt perspektiv handlar om att se historien i sitt sammanhang och att inse att historia är full av 

fördomar, eller kanske bättre uttryckt förutfattade meningar. Enligt Karlsson, kan den beskrivas på det här 

sätter: ” En viktig utgångspunkt för ett hermeneutiskt tänkande är att historien aldrig i annat än en ytlig 

faktabemärkelse är ny, utan alltid präglad av förförståelse och fördomar.” (Karlsson & Zander 2014, s.46) 

Jag har varit medveten om mitt bagage och använt mig av källkritik och jämföra källorna med varandra 

för att få ett sannolikt svar på mina frågor. 

 

Det genetiska perspektivet, eftersom jag studerade än förändring både i vår skola och vår kultur. Men jag 

har fokuserat på processen, hur det går till när förändringar tas upp och även om jag eftersträvat att inte 

döma från mitt egna moderna synsätt kan jag i all ärlighet säga att helt undvikandet detta är nästan 

omöjligt. Karlsson uttrycker skillnaderna mellan genetiskt och genealogiskt perspektiv så här  

 

Den grundläggande skillnaden ligger snarast i det övergripande förhållningssättet. Medan ett genetiskt perspektiv förutsätter ett 

disciplinerat och systematiskt historiskt kunskapssökande i vilket historiska företeelser, trots våra sentida frågor till dem, i 

första hand måste bedömas och göras rättvisa utifrån historiska förutsättningar, är det genealogiska perspektivet i första hand 

inriktat på vår sentida utgångspunkt, från vilken dras mer eller mindre räta linjer tillbaka i historien (Karlsson & Zander 2014, 

s.51) 

 

I ärlighetens namn så har jag stävat efter det genetiska perspektivet men troligen så har jag låtit mina 

sentida värderingar påverka synen på den information jag hittade i mina källor, därför kan jag inte hävda 

att jag använt ett rent genetiskt perspektiv utan mera en blandning av de två perspektiven. 
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Utförande 

 
Forskning är lite som detektivarbete, du går igenom material letandes efter ledtrådar - i detta fall 

referenser till andra verk. Med sökdatabaser och med hjälp av bibliotekarier har jag hittat dessa källor. Jag 

gick från det generella till det specifika. Metoden jag använt har varit hermeneutisk, vilket från början var 

hur man tolkade texter, men som nu har breddats för att innefatta även tolkningar av artefakter och 

handlingar (Burke, 2008 s. 8). Hermeneutisk metod användes för att kunna tolka texten i dess kontext dvs 

ur dess eget historiska perspektiv med ett öga på vem som skrev och vem som var tänkt att läsa den 

(Bryman, 2002, s.370–371). Jag valde denna metod för att den lämpade sig bäst för de källor jag hittade, 

jag visste från början att jag skulle ha med texter att göra av olika slag och var förberedd på att det skulle 

innebära en hel del läsning och tolkning av texter och på så sätt göra min forskning. Den hermeneutiska 

metoden föreföll som den rätta metoden för mina källor, så att jag kunde göra en innehålls analys och 

komma åt det som var sannolikt. Genom att använda sådana artiklar som Johansson (2004) och Lindblad 

(2001) skrev och även sådana böcker som Marklund (1980) och Richardson (2004) kunde jag skapa mig 

en generell bild och hitta till de källor som de hade använt för att själv kunna göra mina egna 

bedömningar. Jag ställde källorna mot varandra för att testa deras autenticitet, trovärdighet och 

meningsfullhet (Bryman 2002, s.357). Jag nämnde här ovan politisk historia och kulturhistoria, med den 

politiska historian menar jag de SOU och läroplaner som tagits upp, med kulturhistoria avser jag 

tidningarna som en del av massmedia har de en hand på allmänhetens puls och speglar till en viss del hur 

allmänheten ser på skeendet under sin tid. 

 

När det gällde urval av källor var det som jag förklarade ovan en fråga om att gå från det generella till det 

specifika, ett sätt att få en bild för att bättre kunna testa vad jag läste, för att bättre kunna tolka de texter 

som fanns. Det var viktigt för mig att ha med både officiella dokument som tex SOU och dagstidningar 

för att få så brett spektrum som jag kunde få. När det gällde de olika tidningarna var det inte helt lätt att 

hitta lämpliga artiklar då referenser saknades i både Johanssons (2004) artikel och i Lindblads (2001), 

därför så var det bra att hitta några artiklar i alla fall. 

 

Jag har använt både primära och sekundära källor. De primära är de olika rapporterna SOU och FOU, 

tidningsartiklarna i SvD och Svenskskoltidning samt läroplanerna. De sekundära källorna består av 

artiklarna skrivna av Johanson (2004), Axelsson (2006) och Lindblad (2001), samt böckerna skrivna av 

Marklund (1980), Axelson (2005) och Richardson (2004). 

Dessa sekundära källor har jag använt för att hitta fram till de primära källorna samt för att kunna 

avgränsa mitt arbete och att ställa rätt frågor för mitt syfte. 
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Även om jag använde Burke för att definiera hermeneutik, så har jag använt Judith Bells bok Introduktion 

till forskningsmetodik som stöd för min metod (2006, s. 123–134). De källor jag arbetat med är officiella 

handlingar, rapporter, tidningsartiklar eller forskning - medvetna källor. Genom att gå igenom tidigare 

forskning och sedan undersöka de primära källorna som denna forskning använt har jag skapat mig en 

klar bild, och eftersom forskningen i största mån är överens på de punkter jag undersökt fann jag mig nöjd 

källkritiskt både i närhet och tendens. Genom sovrandet av källor, både primära och sekundära, kunde jag 

skapa mig en helhetsbild och genom denna helhetsbild kunde jag se om något inte passade in. Jag fann 

ingenting som gick emot mina slutsatser i dessa källor.  

 

 

Forskningsetiska reflektioner 

 

Judith Bell har bistått mig i dessa reflektioner med sin bok Introduktion till Forskningsmetodik. I detta 

arbete har jag bara använt offentliga källor. Samtycke och sekretess måste ha blivit beaktade innan de blev 

offentliga källor, och det är information som vem som helst kan få tag på. När det gäller intellektuell 

äganderätt, strävar jag efter att inte plagiera och att följa de regler som har satts ned för detta arbete (2006, 

s. 62). 

 

 

Bakgrund 

 

För att förstå skolan som den utvecklades från 20-talet fram till 70-talet behöver vi ta en tillbakablick då 

förändringar i skolan överlappar och en del begrepp behöver förklaras. 

 

Läroverken och dess utveckling 

 

Läroverken: Ett av det tidigare försöken till allmän skola var de allmänna läroverken som var en produkt 

av 1724 års skolordning. De allmänna läroverken var uppdelade i trivialskolan och gymnasiet. De var på 

fyra år vardera, en sammanlagt åttaårig skolgång. I trivialskolan lästes ämnen som kristendom, latin, 

grekiska, logik, retorik, historia, geografi och räkning. Latinet var en prioritet och man började läsa det i 

första klass. För de som inte hade tänkt att läsa vidare fanns apologistklasserna som inte lärde ut alla de 

förutnämnda ämnena utan höll sig till: kristendom, rättskrivning, räkning, välskrivning och geografi (SOU 

1922:29 s. 7–8). Läroverken var statliga och var i början av 1800-talet mestadels till för att fungera som 

en slags yrkesutbildning för kyrkoämbeten och statliga tjänster (Richardson 2004 s. 61). 
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Även under denna period i skolhistorian var skolans värld under ständig förändring. Statens läroverk 

delades in i apologistskolor och lärdomsskolor år 1820. Apologistskolorna lärde ut samma saker som de 

tidigare nämnda apologistklasserna förutom ett tillägg av grundläggande naturkunskap, samhällskunskap, 

franska och tyska. Den lägre utbildningen var på 2 år och den högre var på 3-år. Lärdomsskolans lägre 

stadium bytte ut apologistskolans levande språk mot döda språk och hade ingen samhällskunskap. I den 

treåriga högre lärdomsskolan tillkom teologi och hebreiska. Tyska och franska kom först i gymnasiet 

tillsammans med mer avancerade studier av naturkunskap och filosofi (SOU 1922:29 s. 13). 

 

Året 1849 togs det avstånd från kyrkan när det gällde lärarna. Förut så hade tjänsteåren i skolan räknats 

dubbelt när de senare sökte tjänster som präster, vilket gjorde att läroverken förlorade många av sina bästa 

lärare. Dessutom drogs läroverkens första klass in, så begynnelseåldern blev nu 9 år (Richardson 2004 s. 

66) 

. 

I och med Läroverkscirkuläret 1849 förenades apologistskolan med lärdomsskolan och gymnasiet för att 

skapa ett mera enhetligt läroverk (Richardson 2004 s. 65). Eftersom man nu kunde få befrielse från latin, 

grekiska och hebreiska så skapades i praktiken reallinjen via dispens. Dessa studenter kunde än så länge 

inte ta examen, men delningen av läroverken var ett faktum. Det fanns två inriktningar eller linjer: 

reallinjen och latinlinjen (Richardson 2004, s. 65). Läroverksstadgan 1878 gjorde en del eftergifter för de 

nya kraven i samhället: latinet flyttades från 3:e klass till 4:e och gymnasiet fick en halvklassisk linje utan 

grekiska och med mer engelska och matematik (Richardson 2004, s. 66). Moderniseringen var under 

denna period en kamp mot latinet, men latinlinjen behöll sin dominans långt in på 1930-talet (Richardson 

2004, s. 64).  

 

Under perioden 1880–1950 var målet att integrera parallellskolesystemen som existerade (dvs läroverken 

och folkskolan) till ett skolsystem (Richardson 2004, s. 55). De kallades parallellsystem för att de 

överlappade varandra när det gällde elevernas åldrar. 

 

1859 års skolstadga slog fast att det skulle vara ett enhetligt läroverk och att indelningen som gjordes 

1856 skulle gälla fortsättningsvis också - nämligen klassiska och reala linjer. Dock slutade dispensrätten 

som funnits nu att gälla och alla ämnena blev obligatoriska. Tyskan blev här begynnelsespråk för båda 

linjerna och kom i 2: a klass, medan latin och engelska kom i 3:e klass (SOU 1922:29, s. 27). Reallinjen 

hade i början franska som begynnelsespråk, sedan tyska och slutligen engelska. I den klassiska linjen, 

också känd som latinlinjen, var latinet första främmandespråk. 
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Båda dessa linjer var påbyggnader på elementarskolan. Det vill säga man gick grund åren på 

elementarskola, och sedan fortsatte en del elever in i inriktningarna ovan, men långt ifrån alla. De andra 

fortsatte elementarskolan (SOU 1922:29, s. 26). Realskolan var en relativt komplicerad institution. Det 

fanns flera orsaker till detta. Med 1905 års läroverksstadga delades läroverken in i en nedre latinfri del, 

realskolan, som hade inriktning mot en allmän medborgerlig bildning och en övre del, gymnasiet, med 

förberedelse för de högre studierna som målsättning.  

 

Realskolan byggde på den treåriga folkskolan, men var sexårig och gymnasiet var fyraårigt. Övergången 

från realskolan till gymnasiet skedde i 5:e klass, vilket gjorde att läroverket även i fortsättning var 9 år 

(Richardson 2004, s. 105). Realskolan som var en del av läroverken led av samma problem som de hade, 

nämligen tryck från universitet och påverkan av Sveriges relation till andra länder. Läroverken kunde inte 

välja sina egna program, dvs vad de skulle lära ut. Eftersom de var delvis förberedande antingen för arbete 

eller vidare studier på universitet så var de tvungna att anpassa sig därefter. Som om denna problematik 

inte räckte, fanns det en önskan från politikernas sida att slå ihop läroverken med folkskolan för att skapa 

en gemensam enhetsskola (Richardson 2004, s. 103–104). Det dröjde inte länge förrän kommunerna 

grundade mellanskolor byggda på den sexåriga folkskolan. Dessa kom att kallas kommunala realskolor 

och de befästes i 1909 års regeringsbeslut. Realskolan kunde alltså vara både statlig, tillhörandes 

läroverket och kommunal, tillhörandes kommunerna (Richardson 2004, s.109). 

 

Enhetsskolan 

 

Enhetsskolan är ett begrepp som dyker upp under tidsperioden jag undersöker. Tanken på en sådan skola 

dök upp 1807, alltså långt tidigare. Detta var tänkt att vara en skola för alla (SOU1922:29, s. 11). Ett 

tidigare försök till en enhetsskola var elementarskolan. På sätt och vis var den en grundskola, ett försök att 

motverka den klassbildning som fanns i samhället genom att göra så att barn av alla sociala klasser går 

samma grundutbildning. Här borde nämnas att Nya Elementarskolan i Stockholm tas upp som 

försöksskola, och att resultatet av dess undervisning är dokumenterad och nämnd i förhållande till mina 

forskningsfrågor i undersökningsdelen. 

 

Enhetsskola var en försöksundervisning som pågick fram till början på 60-talet då grundskolan kom in i 

bilden. Enhetsskolan var tänkt att ersätta realskolan som nu utgjordes av bara tre år efter sex år i 

folkskolan (Axelsson 2006, s. 3). Då grundskolan startades så var den nioårig och uppdelad i tre stadier 

låg, mellan och hög (SOU 1961:30, s.295, s.308).  
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Folkskolan 

 

Folkskolan kom igång på allvar 1842 med folkskolestadgan. Den var skött på kommunal nivå till skillnad 

från de statliga läroverken. Det var där man lärde ut de ämnen som det ansågs att alla borde kunna på den 

tiden (SOU 1922:29, s. 20). På 1870-talet började det yrkas för att folkskolan skulle bli den nya 

bottenskolan (en tidig grundskoletanke). Man ämnade lyfta dess undervisning till en standard god nog åt 

alla stånd (SOU 1922:29, s. 28). I början av folkskolans existens hade den dålig ekonomi och dålig 

pedagogik och fick stämpeln fattigskola, eftersom de fattiga var de som gick i den. De rika hade andra 

möjligheter (Richardson 2004, s. 61). Eftersom kommunernas ekonomi var dålig och de gärna kom billigt 

undan så grundades den statliga folkskoleinspektionen 1861. Dessa inspektörers uppgift var att undersöka 

kvaliteten av folkskolorna (Richardson 2004, s. 60). Att skapa inspektionen var inte den enda åtgärden 

man gjorde utan redan från början var utbildning av lärare något att eftersträva. Detta skedde i läroverken 

då folkskollärare trots allt var statliga tjänstemän. Trots att lärarna för båda grenarna kom från läroverken 

så fanns det en fiendskap mellan folkskolelever och läroverkselever av ungefär samma åldrar (Richardson 

2004, s. 61). Folkskolan var den obligatoriska bottenskolan i mitten av 1950-talet. Efter fjärde året på 

denna 8-åriga utbildning, gick ungefär en tredjedel till realskola eller högre flickskola. (Axelsson 2006, 

s.3) 

 

Tidigare forskning 

 

Under denna rubrik behandlade jag bara det som jag såg som sekundära källor, Holmstrand (1983) blev 

utelämnad på grund av att det är en offentlig rapport. Språk kämpar för dominans i skolan som länder gör 

i Europa. Jag tar upp detta för att visa kopplingen som fanns mellan storpolitik och skolpolitik. Ett 

exempel som påverkade skolhistorian är en kort period då franska var begynnelsespråk 1856–1859, då 

tyskan tog den ställningen (Johansson, 2004, s. 52). Efter Preussens seger över Frankrike i kriget 1870–71 

var tyskan det dominerande språket inom vetenskapliga och kulturella sammanhang (Johansson, 2004 s. 

52). 

 

 

1918 eller 1919, beroende på om du tror på Marklund eller Johansson, började undersökningen som blev 

skolkommissionens betänkande 1922. I denna föreslog skolkommissionen att engelska skulle vara 

begynnelsespråk. Orsaker man gav var pedagogiska orsaker enligt Marklund - engelskan med dess 

enklare grammatik lämpade sig bättre än tyskan som begynnelsespråk (1980 s. 53–54). Henrik Johansson 

belyser det faktum att det inte är ett enhälligt beslut. Det fanns de som inte höll med detta beslut, nämligen 
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ledamöterna Swartling/Åström. De betvivlade resultatet av försöksundervisningen och påpekade Sveriges 

närhet med Tyskland. Skolöverstyrelsen gick på minoritetslinjen och tyskan förblev begynnelsespråk 

under ytterligare en period (2004 s. 55). 

 

1938 återkommer frågan men även här i en offentlig utredning och vindarna har ändrat riktning. Stödet för 

tyska som begynnelsespråk nedtonas och det ses som positivt att skjuta upp tyskastudierna till senare 

åldrar av pedagogiska skäl. Engelskan får en ny uppskattning som bildningsspråk. Fler svenskar kom i 

kontakt med engelska genom studiecirklar, språkkurser, film och radio (Johansson, 2004, s. 56). 

På 1940-talet var flera rörelser med inflytande inom skolpolitiken aktiva. Organisationer som ABF, LO, 

socialdemokraternas ungdomsförbund och kvinnoförbundet (Marklund, s. 55–56). De bearbetade 

riksdagen för en utbildning åt alla. Det var delvis deras arbete och inflytande som lade grunden till det 

som resulterade i 1946 års skolkommission. Den förde med sig två viktiga förändringar när den 

offentliggjordes 1948. För det första var engelska begynnelsespråk i skolan nu. För det andra skapades 

den nya enhetsskolan. Marklund tar upp demokratiseringen av skolan. Det engelska språket skulle läras ut 

till alla (1980, s. 53–54). 

 

Både Johansson och Richardson insåg vikten av demokratiseringens roll, och även om det inte var den 

enda faktorn så framhåller Johansson den som den viktigaste i avseende av språket (2004 s. 50). 

Richardson hävdade dock att demokratiseringen och skolans fostrande uppdrag mot detta ändamål var på 

grund av andra världskriget och hur det slutade (2004 s. 118). Vid det här laget så fanns det en oro för att 

tyskan ska tas bort som ämne från skolan pga. dess koppling med Nazityskland. De som ville behålla 

språket hävdade att det är ett första rangens kulturspråk (Johansson, 2004 s. 57). 

Torsten Lindblad talar om för oss att det var en lyx att läsa främmande språk innan skolkommissionen 

(2001, s. 13). Enligt Lindblad så består de viktigaste faktorerna för att göra engelskan till ett obligatoriskt 

ämne, i princip tillgängliga för alla elever från årskurs 4, av U55 och enhetsskolans läroplan. Engelska-

undervisningen kröp ned i åldrarna, flera människor skulle lära sig engelska (2001, s.14). 

En av debatterna som kom igång efter skolkommissionen 1946 var vilka lärare som skulle få ansvaret att 

ha nybörjarutbildningen i engelska.  

Valet föll på folkskollärarna efter realskolans utredning då det fastslogs att folkskollärarna fanns 

tillgängliga på nästan alla skolor, inte bara i städerna, och att de hade den pedagogiska övningen att lära ut 

i odifferentierade klasser (Axelsson 2005, s. 49–50).  

 

Det blev dock tvunget att öka folkskollärarnas kompetens när det gällde det engelska språket Det blev 

feriestudier, pedagogiska seminarier och en uppgradering av folkskollärarseminariets engelskautbildning 
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(Axelsson 2005, s. 41–43). Seminariet var en del av de statliga läroverken - folkskollärarna var trots allt 

statligt utbildade (Richardson 2004, s.61).  

 

1969 kom läroplanen Lgr69 och den fastslog att alla elever skulle lära sig engelska från årkurs 3 

(Lindblad, 2001, s. 14) 

 

Undersökning 

 

I denna undersökning har jag valt att använda kronologisk ordning för att kunna följa händelsernas 

förlopp på bästa sätt. 

 

1920-talet 

 

Vid den här tiden publicerades tre betänkanden. När det gäller dessa kan man säga att den om utländska 

skolor publicerades 1921, de andra två publicerades 1922. Innan man ändrade vår skola, eller ens föreslog 

en ändring på vår skola, undersökte man hur skolan fungerade inom landet och hur den fungerade 

utomlands. När det gäller utlandet gjorde man en undersökning av skolan i de nordiska länderna förutom 

Island, de tysktalande länderna, Frankrike, England och USA. Den statistiska utredningen gjordes för att 

få ett bra grepp om hur vår skola såg ut under samtiden. Skolkommissionens betänkande var att engelska 

skulle vara begynnelsespråk, dvs första främmande språk, av pedagogiska skäl och engelskans ställning 

som världsspråk, vilket man kunde se som en kulturell orsak, detta gjorde det till det språk som eleverna 

med störst sannolikhet skulle ha nytta av (SOU 1938:5, s. 26–27). 

I detta betänkande var det två ledamöter som var för tyskan som begynnelsespråk, Ivar Swartling och 

Adolf Åström. De var emot bytet av flera skäl. Dels anser de att det inte var bevisat att engelskan är ett 

bättre begynnelsespråk utan härleder detta mer till att kommissionen vill byta för att engelskan var ett 

världsspråk. Även om Swartling och Åström tillstår att engelskan var ett världsspråk, tvivlade de på 

nyttan att varje land behöver lära sig detta och pekade på vår geografiska och historiska närhet med 

Tyskland och de tyska folken. Deras förslag blev att man fortsatte med tyska som begynnelsespråk och 

engelska som andraspråk (SOU 1938:5, s. 32–33) 

 

Skolöverstyrelsen gick på minoritetsförslaget och bestämde sig för att behålla tyskan som 

begynnelsespråk, men att utöka försöksundervisningen som tidigare hade gjorts för att få bättre underlag  

innan man ändrade begynnelsespråk. Detta resulterade i att undervisningen i tyska började i 1: a klass i 

realskolan och engelska började i 2: a klass (SOU 1938:5 s. 35). 
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Året 1922 offentliggjordes tre betänkanden från skolkommissionen, Skolkommissionens Betänkande 2 

Historiska översikter och Särskilda Utredningar, Skolkommissionens Betänkande 3 Statistiska 

Utredningar och Skolkommissionens Betänkande 4 Det Högre Skolväsendet i Utlandet. Av de tre 

betänkandena så är betänkande två mest intressant för mitt ämne, då den tar upp resultatet av den 

provundervisning som gjorts med engelska som begynnelsespråk, dvs det första främmande språk man lär 

sig. De skolor som användes för detta syfte var:  Göteborgs högre realläroverk, Uppsala enskilda läroverk 

och privatgymnasium, Wallinska skolan, Sofia Almquists samskola (för båda flickor och pojkar) i 

Stockholm, Lundbergs skola, Gävle borgarskola och statens egen provskola Nya Elementarskolan - även 

den i Stockholm. Provundervisningen började 1908 och höll på så länge som till 1917. Jag ska kortfattat ta 

upp de olika resultat som provundervisningen fick i de olika skolorna här nedan (SOU 1922:29, s. 303). 

 

Göteborgs högre läroverk (se bakgrund om läroverk) var positiva till engelskan som begynnelsespråk i 

första klass. Det var en större procent som uppnådde realskolexamen i denna B-linje (försökslinjen) än A-

linjen som var ordinarie realskola. De hårda grammatikstudierna som tyskan innebar flyttades med fördel 

till 4:e klass då är den engelska formläran väl inhämtad. Så resultatet mellan de två linjerna var att B-

linjen är mycket bättre på engelska än A-linjen vid examen och A-linjen är lite bättre på tyska vid 

examen. Men B-linjens sämre tyska ansågs kunna bli lika bra som A-linjen med 1 timme extra i veckan i 

6:e klass (SOU 1922:29, s. 303–304). 

 

Nya elementarskolan hade inte samma resultat med sina prov. Ämnesläraren avbröt experimentet efter 3 

år. Resultatet var till en början positivt, men i tredje klassen ändrades pedagogiken som använts till en 

mera gammaldags metod och i 3 året halverade man timmarna i ämnet vilket Palmgren som var lektor 

hävdar kunde påverkat resultatet negativt. Trots detta handikapp så verkar även Palmgrens syn vara 

relativt positiv. Även om han inte är för engelskan som begynnelsespråk, är det mera för att han föredrar 

tyskan för dess bildningskapital än att utbildningen inte fungerade med engelskan (SOU 1922:29, s. 304–

306). 

 

Uppsala enskilda läroverk och privatgymnasium, här var rektor Liljeblad av åsikten att det fungerade bra 

med engelska som begynnelsespråk. Invändningar som han hade var att engelskan inte var färdig vid 6: e 

klass, vilket var orsaken för att de slutade med provskolan. Ett klagomål som han tog upp avseende de 

andra språken förutom modersmålet var att de som lärde ut i tyska och latin förväntade sig att 

grundprinciperna inom grammatik och syntax, som man plockade upp i de första språken, bland annat 

engelska, skulle vara till nytta för deras språk, tyska och latin. Liljeblad var för enkelheten i 



 

 

14 

engelskautbildningen och ansåg att de andra ämnena fick bära bördan av den krångligare grammatiken 

(SOU 1922:29, s. 306–307). 

 

Wallinska skolan i Stockholm, här var också rektor Göranson positivt inställd till engelska som 

begynnelsespråk och var av åsikten att tyskan med dess svårare grammatik var olämplig som 

begynnelsespråk och borde börja i 4:e klass (SOU 1922:29, s. 307). 

 

Sofi Almquists samskola i Stockholm Rektor Söderborg skrev att engelskan, på det sätt som den 

undervisades i, var mera lämpad för barnens mognad och var positiv över det rationella i att 

språkundervisningen följde barnens utveckling (SOU 1922:29, s. 307). 

 

Lundbergs skola började engelska undervisningen i 2: a klass. Rektor Danielsson var av åsikten att man 

borde nyttja yngre elevers lust att imitera eftersom att engelskan är svårt fonetiskt. Han fann att äldre 

elever fann dessa övningar tröttande. Även han var av åsikten att tyskan lämpade sig för högre klasser 

med sin mer avancerade grammatik (SOU 1922:29, s. 308). 

 

Gävle Borgarskola där engelska alltid varit begynnelsespråk med en lärare som var fil kand. D Elfstrand. 

Hans slutsats var:” att engelskan som främmande begynnelsespråk vid Gävle borgarskola ej varit 

hinderlig för vinnande av goda resultat av språkundervisningen ” (SOU 1922:29, s. 309). 

 

1930-talet 

 

1938 kom ett nytt betänkande om begynnelsespråket i realskolan. I det här betänkandet diskuterades det 

att sänka antal år i realskolan från 6 eller 5 år till 4 år och att engelskan skulle vara ett begynnelsespråk i 

första året i realskolan. Orsakerna var pedagogiska - dels för engelskans lättare grammatik, vilket enligt 

dem gjorde det mera lämpligt i tidiga åldrar, och dels för svenskans relativt främmande uttal som gjorde 

att eleverna behövde längre tid på sig för att korrekt lära sig uttalet. Mot det hade vi argumentet att när 

tiden i realskolan minskade så hann folkskolan träna eleverna mera i modersmålet och de blev därför 

bättre förberedda att ta sig an utmaningarna med den tyska grammatiken. Kärre som var undervisningsråd 

anser att ”tyskan är ett lämpligare grundläggande språk än engelskan – under förutsättning att 

åldersstadiet dock icke är alltför lågt… ” (SOU 1938:5, s.50). De fortsatte att hävda den politiska orsaken, 

engelskans större nytta för eleverna genom att peka på handeln mellan våra länder och konstatera att 

England var vår största kund (SOU 1938:5, s.55).  
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De tog också upp intresset som fanns privat att lära sig engelska genom att peka på och jämföra antalet 

studiecirklar inom engelska och tyska hos Arbetarnas Bildnings Förbund där 711 st. cirklar med 9725 st. 

medlemmar studerade engelska jämtemot 113 st. och 1413 st. medlemmar som studerade tyska 

(SOU1938: s. 55). Under denna period dominerade engelskundervisningen redan i folkskolan. Som 

ytterligare argument för detta togs också radiotjänsts språkkurser upp. Engelskan hade ett stort följe, 

ungefär det dubbla som tyskan hade (SOU 1938:5, s.56). Försöksundervisningen som hade ökat sedan 20-

talet visade även den en rekommendation att engelskan var lämplig som begynnelsespråk. Ledamot Sven 

Lide hade invändningar mot nyttan av engelska som begynnelsespråk då tyskan förberedde eleverna bättre 

för kommande språkstudier på gymnasiet. Ledamot Simon Erlandson föreslog att man plockade timmar 

från franskan i stället för ifrån tyskan och i hans realskoltimplan blev det mera tyska-timmar än engelska 

(SOU 1938:5 s.132–133). 

 

1940-talet 

 

1946 års skolkommission offentliggjorde sin rapport 1948. Skolkommissionen föreslår att allmän 

undervisning i engelska införes i medborgarskolan (SOU 1948:27, s 157). Denna kommission 

rekommenderade engelskan som begynnelsespråk dvs första främmande språk i medborgarskolan (SOU 

1948:27, s 157). När man tittar närmare på deras motiv för att byta språk så är de i rapporten bara 

pedagogiska. Man fastslog att engelska studierna skulle börja i 5:e klass i ”medborgarskolan” (SOU 

1948:27, s 157) och att tyskan skulle finnas tillgänglig för de som vill i 7: e klass. I det här fallet tolkade 

jag medborgarskolan som ett samlingsnamn för den allmänna skolan. Utöver det så tog rapporten upp hur 

språket bör läras ut, vilken inriktning rent pedagogiskt och metodiskt. Fokuset blev på den praktiska biten 

i stället för de ändlösa grammatik-drillarna av tyskan eller för den delen latinet. Tala och läsa blev fokus. 

Det ansågs att det var vanligare att man använde dessa färdigheter mer än att skriva, även om detta också 

var eftersträvansvärt (SOU 1948:27, s. 157–160).  

 

Från pressens skriverier fick man en inblick i debatten som pågick under detta decennium. I Svenska 

Dagbladet under rubriken Pressröster tog man upp professor John Landquists skrift i Aftonbladet om 

skolornas förstaspråk. I denna artikel tog Landquist upp ett skäl för att engelskan skulle bli förstaspråk. 

Detta skäl hade inte med skolan att göra, nämligen att tiotusentals svenska familjer hade anhöriga i USA, 

och pekade på att detta land var det land vårt folk hade mest kontakt med vilket skapade ett behov att 

kunna engelska. Den intressanta biten var dock Landquists förbehåll för tyskans plats i skolan. Han skrev 

att Tysklands ”Förnedringstillstånd f. n.” inte får innebära att tyskan glömdes bort totalt. Tyskan, enligt 
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Landquist, var fortfarande ett första rangens kulturspråk (John Landquist refererad i Svenska Dagbladet, 

1945, 18 juli). 

 

I Svensk Skoltidning skrevs en artikel som heter Engelska Språkets Ställning den 23 juni 1945. 

Denna artikel var för engelskans plats som begynnelsespråk och gav flertalet orsaker därtill ”Redan före 

kriget var en omläggning av språkundervisningen aktuell, även om vi med hänsyn till det känsliga 

>herrefolket> inte vågat diskutera reformen alltför högljutt under de senaste åren … när det förra 

världskriget år 1914 bröt ut och det stod klart vart den tyska politiken syftade skedde en strömkantring 

och vi började orientera oss västerut” (Svensk Skoltidning, 1945, 23 juni). Även denna artikel tog upp 

pedagogiska orsaker för att engelskan skulle bli begynnelsespråk och engelskans ökade inflytande via 

handel och media. Den kommenterar också på regeringens önskan att skolkommissionens arbete ska 

skyndas på, man kunde skymta en viss iver att lämna den tyska sidan. 

 

1950-talet 

 

1951–1954 lät regeringen göra en försöksundervisning i engelska för klass 5 och 6 som begynnelsespråk. 

Pedagogiken härrörde de nya uppslagen som nämnts tidigare och fortsatte i samma ådra. Denna läroplan 

gällde den nya enhetsskolan som skulle vara en skola att ersätta både folk, real och latinlinjen (LLforsok51-

54, s.24–25).  

 

1955 publicerades realskolans utredning där de föreslog åtgärder för att öka effektiviteten av folkskolans 

undervisning i vissa ämnen. Bland annat engelskan nämndes. De åtgärder som togs upp var att 

standardprov för elever skulle hållas i 6: e klass och att folkskolan skulle ta begynnelseengelskan men att 

deras kompetens behövde stärkas. Ökad undervisning av engelska på folkskoleseminarierna, 

sommarkurser och vuxenutbildningar som vidareutbildningar för lärare som saknade kompetensen i det 

engelska språket skulle hjälpa till med detta. Fortsättningsvis användes även Sveriges Radio som 

hjälpmedel i undervisningen och pedagogdagar anordnades för dessa lärare av en erfaren läroverks- eller 

seminarielärare i det engelska språket (SOU 1955:53, s. 201–202). 

 

Samma år kom U55 folkskolans läroplan ut. Den tog upp i detalj engelskans mål och hur det skulle läras 

ut, den gick även in på olika klasser och vilka tekniska hjälpmedel man kunde använda, även vilket 

lärostoff man borde utnyttja för att få det önskade resultatet (1955, s.81–89). 
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Enhetsskolan fortsatte ända fram till 1959 med sin provundervisning och engelskundervisningen började 

även i fortsättningen i 5:e, 6:e klass (LLforsok55-59, s.45). 

 

I pressen fortsatte debatten. I detta fall så var det Gunnar Dankert, skolöverstyrelsens ämneskonsult i 

engelska språket, som hade följt folkskolans klasser fem och sex - motsvarande det så kallade 

mellanstadiet i enhetsskolan. I sin artikel skrev han att engelskundervisningen är bristfällig, på grund av 

bristande kompetens hos lärarna i folkskolan och bristen på differentiering i klasserna (Dankert, 1959, 28 

mars). 

 

1960-talet 

 

1961 kom en ny skolkommission in i bilden. Även om rubriken inte var skolkommission denna gång utan 

skolbetänkande och utredningen var färdig 1957 SOU 1961:30.  

I förordet på SOU 1961:30 nämndes grundskola för första gången som en arbetsterm. De hade också delat 

in skolan i tre stadier: låg, mellan och hög. Engelskan startade från 4:e klass vilket är en klass tidigare än 

innan, men det fanns tillägg om att det kunde krävas speciallärare om kompetens saknades (SOU 1961:30 

s. 40–41). Engelskan som ämne blev även indelat i allmän och särskild. I SOU 1961:30 motiverar de 

inlärning av främmande språk på detta sätt: ”Nutidens snabba utveckling av de internationella 

förbindelserna motiverar att språkkretsen måste vidgas” (SOU 1961:30, s.169). 

 

1960 års Gymnasieutredning styrkte Sveriges behov av engelska även på gymnasienivå. Den uttrycker sig 

så här: ”Vårt land är i starkt behov av kontakter över språkgränsen…avser i första hand engelska,” (SOU 

1963:42, s.341).  

 

1967 presenterade en arbetsgrupp tillsatt av skolöverstyrelsen ett förslag till en revision av läroplanen för 

grundskolan. Den föreslog att man skulle börja läsa engelska i årskurs 3 och att det skulle vara 

obligatoriskt fram till och med årskurs 9. Propositionen 1968:129 var nästan helt enig om att årskurs 3 var 

en bra ålder för att börja engelskastudier. Det fanns de som tyckte att man kunde börja årskurs 1. Årskurs 

3 var vad man bestämde i Lgr69 (Holmstrand, 1983, s. 15). 

 

Men runtom kring samma tid 1969 till 1971 så pågick EPÅL projektet. Detta gick ut på att testa om det 

fanns några fördelar med att börja med engelskundervisningen tidigare än årskurs 3. De använde sig av 

experimentklasser som fick läsa engelska från årskurs 1 (Holmstrand 1983, s. 23). Efter att ha prövat detta 

i några år kom man fram till att det inte egentligen var svårare för en äldre elev att lära sig det främmande 
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språket än en yngre elev. Det var mera en fråga att välja rätt ämne för rätt årskurs. Om man skulle lära ut 

främmande språk på lågstadiet så var det till fördel att göra det redan från början och inte i årskurs 3. Den 

tidiga undervisningen i engelska störde inte undervisningen av matte eller svenska (Holmstrand 1983 s. 

93–94). 

 

Analys 

 

Förändringar i skolan tar tid. Tyskan härskade som begynnelsespråk i nästan 100 år. För varje förändring 

man planerade lät regeringen provundervisningar göras på flera håll så att förändringarna man hade tänkt 

sig var grundade i vetenskaplig forskning. Att ändra begynnelsespråket till engelska från tyska hade sina 

motståndare från tiden kring Swartling/Åberg som representerade minoriteten i 1922 års skolkommission,  

en rekommendation som skolöverstyrelsen ändå följde, till John Landquist som var rädd att tyskan skulle 

försvinna helt från skolan, eftersom att Tyskland hade förlorat sitt anseende (Johansson 2004, s. 55). 

 

Tyskland hade som bekant en mörk period i sin historia. I Sverige började man röra sig bort från Tyskland 

redan 1914 enligt Svensk Skoltidning från 1945 (Svensk Skoltidning 1945, den 23 juni, s. 2). Regeringen 

ville skynda på skolkommissionens arbete (Svensk Skoltidning 1945, den 23 juni s. 2). 1946 blev 

kommissionens arbete klart och beslutet var taget. Engelska skulle bli det nya begynnelsespråket. 

 Det var flera officiella argument för detta beslut: Det pedagogiska argumentet, lättare grammatik än 

tyskan gjorde att det lämpade sig bättre som begynnelsespråk (Marklund, 1980 s. 53–54). Det faktum att 

engelskan var ett världsspråk med hela tiden växande inflytande och gemene man fick mer och mer 

kontakt med språket och därför också mer och mer nytta av att kunna det (Johansson, 2004 s. 55). 

Demokratisering av skolan var kanske den mest komplicerade orsaken. Enligt Richardson så var det 

utgången av andra världskriget som ledde till demokratiseringen och det fostransuppdrag åt det 

demokratiska hållet som skolan fick (2004 s. 118). Johansson hävdade att det var den främsta orsaken 

(2004 s. 50). 

Pressen var mera inne på Tysklands fall och kopplingen mellan tyskan och Nazi Tyskland som gjorde att 

regeringen beslutade till det engelska språkets favör. Vad man kan veta är att alla dessa var viktiga 

faktorer i bytet av begynnelsespråk. Tyskan som haft en dominans så länge blev enligt Johansson 

bekräftad i sin position när Preussen vann över Frankrike 1871 (2004 s. 52). Där kan man se ett tydligt 

tecken på att skolan anpassas efter den verklighet vi lever i.  

 

När jag undersökte timingen på de olika SOU började ser man ett mönster träda fram 1922 års 

skolkommission började antingen 1919 och SOU 1948 blev färdig 1946 vilket var året efter slutet på 
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andra världskriget. Två utredningar båda rekommenderar engelska som begynnelsespråk och båda gjordes 

strax efter Tyskland förlorat ett världskrig. Med Tysklands fall och USA ökade inflytande blev det ett 

geopolitiskt skifte som innebar ett liknande skifte i den svenska skolan. 

 

För att komma tillbaka till demokratiseringen. Med 1946 års skolkommission var inte engelskans ställning 

det enda som ändrades. Det skapades också en 9-årig enhetsskola. Enhetsskolan kom till genom 

påtryckningar av intresseorganisationer som LO, ABF, men även av kvinnoförbundet och 

socialdemokraternas ungdoms parti enligt Marklund (1980, s.55–56). 

Enhetsskolan prövades först genom försöksundervisning. Idén var inte ny, då den först togs fram 1807 

hade den fått mogna en del. Enhetsskolan var tänkt att ersätta folkskolan och realskolan. Den gamla 

drömmen handlade om att ta bort klasskillnaderna, genom att ha en gemensam skola för alla elever. 

Det är många förändringar som skedde innan enhetsskolans försöksundervisning var slut. Enligt Lindblad 

är det på 1950-talet de dokument som leder till en i princip obligatorisk utbildning av engelska i skolan 

produceras. Ett av dessa är U 55 folkskollärarnas läroplan, och det andra är enhetsskolans läroplan. Dessa 

läroplaner förespråkade en i princip obligatorisk engelska (2001, s.14). Slaget var nästan vunnet, 

engelskan var i princip obligatorisk, och som ett led i demokratiseringen skulle detta folkets språk läras ut 

till alla. 

Det som kvarstod var att bestämma vilka lärare som skulle få ansvaret. Debatten var igång och vem kunde 

anförtros detta uppdrag? Valet stod mellan realskolans lärare och folkskolans lärare. Ironiskt nog var det 

realskolans utredning 1955 års som skiftade balansen till folkskollärarnas favör. De två argumenten de 

hade var för det första: att folkskollärarna fanns redan  

utposterade där de skulle komma att behövas, till skillnad från realskolans lärare som fanns mestadels i 

städerna. För det andra så var tanken att engelska skulle läras ut till odifferentierade klasser och den 

pedagogik som behövdes för detta hörde till folkskollärarens vardag, enligt Axelsson (2005, s.41–43). 

Alla var inte nöjda med folkskollärarens yrkeskompetens när det gällde att lära ut i engelska. Dankert som 

var ämneskonsult i engelska för skolöverstyrelsen kallar utbildningen bristfällig. Han pekade bland annat 

på bristerna med differentieringen i klasserna (1959, 28 mars). 

Enligt Axelsson gjordes stora insatser att hjälpa upp folkskollärarens kompetens. Man utökade studierna 

av engelska i folkskollärarens seminarium och man hade ferieutbildningar och pedagogiska dagar. Det 

fanns också hjälp av radio och annan media (2005, s.41–43). Vid denna tid läste man engelska från 5:e 

eller 6:e klass, jag nämner detta för att det kommer att spela roll i hur tidigt man anser att elever bör börja 

med sitt begynnelsespråk. 

1959 slutade enhetsskolans försöksundervisning och man hade fått den information man behövde. 1961 

kom ett nytt skolkommissions betänkande som föreslog en 9 årig grundskola. Engelska lästes nu från 4:e 
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klass, men först med Lgr69 så var engelskan helt obligatorisk och lärdes ut från 3 klass. Den var alltså 

nere i åldrarna ända ned till lågstadiet (Lindblad, 2001 s.14). 

Men det fanns fortfarande användning för undersökningar. Det var under tiden1969-1971 och handlade 

om att undersöka vilken som var den ideala åldern för att lära sig engelska, och vilka effekter det skulle få 

på andra ämnen, till exempel matematik och andra språk. De fann inga nackdelar att börja 

språkinlärningen i 1: a klass och inte heller något negativt för andra ämnen (Holmstrand 1983 s.93–94).  

 

När jag gjorde min undersökning fann jag att man kunde dela in de orsaker som togs upp i källorna och 

tidigare forskningen i tre kategorier: Pedagogisk orsaker som tex grammatiken är lättare i engelskan än 

tyskan, därför är det bättre lämpat som begynnelsespråk (SOU 1948). Politiska tänker jag på det 

geopolitiska läget dvs världskrigen och Tysklands roll i det, kontra USA och Englands roll (Svensk 

Skoltidning 1945,23 juni). Kulturellt tänkte jag på vårt förhållande till England och USA med emigranter 

från USA som hade kommit tillbaka och lämnat oss släkt där (Johansson 2004, s.54) och det faktum att 

engelskan var ett världsspråk gjorde det till en nödvändighet rent kulturellt och praktiskt i den 

engelskdominerade världen (SOU 1938:5, s. 32–33). Den kulturella samhörigheten hade skiftat från 

Tyskland till den engelsktalande världen. 

 

 

Här nedan infogade jag en tabell för att klargöra de olika argumenten för engelskans plats i skolan: 

 

Argument Pedagogiskt Politiskt Kulturellt 

1920 talet Ja Nej Ja 

1930 talet Ja Nej Ja 

1940 talet Ja  Ja  Ja 

1950 talet Ja  Nej Ja  

1960 talet Ja  Nej Ja 

 

Även om beslutet togs med 1946 års skolkommission visar denna tabell motivationen för de resterande 

undersökningarna och förändringarna som gjordes efter detta hade skett. 
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Diskussion 

 

Begynnelsespråken förändrades av politiken i världen. Rickardson tog upp att utgången av andra 

världskriget påverkade svenska skolan till sitt demokratiska uppdrag. Skolverket i sina texter tog 

mestadels upp pedagogiska skäl för förändringen, men även praktiska skäl - engelskan var ett världsspråk 

och man behövde kunna det. 

 

Demokratiseringen var också en värdering som genomsyrade dessa texter. 

Enligt Svensk Skoltidning började Sverige redan 1914 dra sig ifrån Tyskland i sitt tankesätt och mera röra 

sig till de engelskspråkiga länderna. Jag är av åsikten att Tysklands förlust i andra världskriget var den 

sista spiken i kistan när det gällde tyskans chans som begynnelsespråk. Det har med datum och timing att 

göra bland annat. Skolkommissionen år 1922 börjades 1919, dvs ett år efter första världskriget, och de 

hade redan mer eller mindre bestämt sig för att byta men minoriteten vann och tyskan stannade kvar. Det 

gjordes mer undersökningar och 1938 kom betänkandet om begynnelsespråk i realskolan. Även den 

rekommenderade att man skulle byta språk till engelska. Men genom alla dessa skolkommissioner och 

rapporter så följde regeringen minoritetens preferenser. 

 

 1946 års skolkommission slog fast bytet och förändringen var i gång. Detta var som bekant ett år efter 

andra världskriget och Tyskland var besegrade och skulle sannolikt inte resa sig igen. Efter det beslutet så 

kan man se demokratiseringens gång och vägen till en obligatorisk engelska i skolan i min undersökning.  

 

På vägen mot obligatorisk engelska genomgick skolan förändringar och försöksundervisningar 

enhetsskola och till slut grundskola. Undersökningar gjordes EPÅL bland annat som undersökte ideal 

åldern att börja engelska undervisningen. Drastiska steg togs, för att folkskolan skulle klara av arbetet att 

lära ut nybörjar engelska. Folkskollärarnas engelska undervisning ökade under deras utbildning, 

ferieutbildningar och pedagogdagar lades till och inspektörer som Dankert sattes in för att se över 

kvaliteten på utbildningen i folkskolorna. Men allt detta arbete, denna kraftansträngning leder någon vart.  

Det slutar med en grundskola och engelska från 3:e klass. 

För att konkretisera svaret på mina frågor i början av arbetet kan man säga att orsakerna för bytet av 

begynnelsespråk hänger ihop den som påverkar mest är ändå enligt mig Tysklands fall och USA och 

Englands bekräftelse som världsmakter vilket gjorde det nödvändigt att lära sig engelska, tillräckligt bra 

för att det skulle vara användbart. Dessa geopolitiska förändringar leder också till en demokratisering i 

den svenska skolan som ingick i det fostrans uppdrag skolan fick. Det var en ny värld eller åtminstone nya 



 

 

22 

herrar av den. Sverige var tvungna att göra det som var möjligt för att anpassa sig till det nya geopolitiska 

läget. 

Demokratiseringen var en viktig orsak till bytet men det stammade från Nazist- eller fascist-Tysklands 

fall. Folk var trötta på diktaturer med själviska agendor, det var dags att fostra människor bättre, att vända 

sig för att möta andra demokratiska stater med en öppen hand i stället för en näve. 

 

Förslag på forskning: 

 

Myndigheterna lämnade detaljerade dokument om sina förehavanden. I Sverige är det Statens Offentliga 

Utredningar som jag har använt i mitt arbete. Även om jag fokuserade på en särskild information för att 

svara på mina frågor, såg jag mycket mer. Om man vill studera de andra nordiska länderna som tagits upp 

ovan så är dess skola väl dokumenterad, så även England och USA. Jag har inga tvivel om att möjligheten 

finns att göra liknande studier som min för dessa länder. Under min undersökning kom jag i kontakt med 

mycket information om andra ämnen i skolan och dess historia. Det finns detaljerat både innehåll och 

timplaner, även ämnesmål om man vill förkovra sig i detta. Det kan vara intressant både för forskning, 

och som läsning. Det går även att göra fallstudie om man vill och om man hittar material. Undersök en 

gammal skola och se om det finns någon information om hur den anpassade sig till dessa order uppifrån, 

en slags studie i det regionala kontra det lokala.  
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