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ABSTRAKT 

Syftet med denna uppsats är att identifiera, kartlägga och jämföra de argument som fördes 

fram för och emot enhetsskolans (och så småningom grundskolans) införande under perioden 

1940-1962. De aktörer vars argument är av intresse är folkskollärare och läroverkslärare. 

Dessa båda lärargrupper antas ha haft olika attityder till den enhetsskola som föreslogs som 

ett alternativ till det då rådande skolsystemet, där en allmän, kommunal folkskola avsedd för 

den breda allmänheten och en rad statliga läroverk och realskolor, främst avsedda för 

studiebegåvade elever med höga ambitioner, existerade parallellt. Detta jämförelsevis 

förlegade system ledde enligt många till orättvisor som inte hade någon plats i ett samhälle 

där välfärden stadigt ökade.  

Studien är en kvalitativ testanalys och analysen har gjorts med hjälp av Ludvig Beckmans 

modell för argumentationsanalys.
1
 Dessutom har materialet granskats utifrån Gunnar 

Richardsons analysmodell ”Idéernas kraft eller realiteternas tryck?”2
 

Argumenten har jag främst sökt bland ett antal tidningar skrivna av och för lärare från de ovan 

nämna lärargrupperna. Främst har jag använt mig av Tidning för Sveriges läroverk och Svensk 

skoltidning. Utöver detta har Statens offentliga utredningar (SOU) använts i stor utsträckning. 

Av undersökningen framgår att lärargruppernas argument skiljde sig åt främst gällande hur 

den nya skolan borde differentieras och vad målen med skolan borde vara.  

 

Nyckelord: Enhetsskola, argument, läroverk, folkskola, fostran, demokratisering, 

 differentiering, inlärning, grundskola. 

 

 

                                                           
1
 Beckman, L. 2005 s.38-42 

2
 Richardson, G. 1983 s. 39 
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1. Inledning 

Vid slutet av 1800-talet väcktes frågan om huruvida en gemensam skola för alla skolelever 

oavsett social tillhörighet, klass, ekonomiska och andra yttre förutsättningar (m.m.) var ett 

möjligt alternativ till det parallellskolesystem som då existerade. Inom parallellskolesystemet 

rymdes två olika skolformer. Å ena sidan fanns det statliga läroverket vars elever främst 

återfanns i städerna och samhällets övre skikt, och å andra sidan fanns den kommunala 

folkskolan som var avsedd för den breda massan. Den förra av de två skolformerna ansågs 

vara den finare varianten medan den senare ofta ansågs ha en mindervärdig position jämfört 

med den förra. Det rådde en uppenbar ”vi och de”-känsla kring detta system, vilket många 

menade klöv samhället i två delar, vilket ibland yttrade sig i form av öppen fiendskap och 

mobbning mellan de båda skolformerna. Många menade att man i stället för de två separata 

skolformerna borde införa en gemensam skola, en grund- eller bottenskola, där alla elever 

oavsett yttre förutsättningar gavs samma möjligheter till utbildning.
3
  

Frågan om denna gemensamma skolform diskuterades fram och tillbaka under slutet av 1800-

talet och under större delen av 1900-talets första hälft. Till slut mynnade diskussionerna ut i 

att man på prov införde den så kallade enhetsskolan på vissa orter i landet under 1950-talet. 

Det är denna diskussion och den ”provkörning” av enhetsskolan som diskussionen resulterade 

i som denna uppsats ska handla om. Närmare bestämt ska den handla om de attityder till 

enhetsskolan som fanns att finna bland de lärare som var verksamma under den aktuella tiden. 

Vilka möjligheter och problem såg lärarna med den nya skolformen och den eventuella 

upplösningen av parallellskolesystemet (som när grundskolan infördes 1962 blev verklighet)? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra lärarna från de olika skolformernas attityder 

till den gemensamma enhetsskolan. Att gå från ett skolsystem med en mellan de olika 

skolformerna existerande hierarki till en gemensam skola där alla skulle ges lika 

förutsättningar innebar en stor förändring, Förutan vilken dagens skola inte hade varit möjlig. 

Den nya skolformen hade både motståndare och anhängare och argumenten för såväl som 

                                                           
3
 Richardson, G. (2010) S.56-57. 
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emot enhetsskolan var många. Genom att undersöka vilka argument lärarna hade för och emot 

enhetsskolan hoppas jag kunna måla upp en bild av hur lärarna såg på undervisning, 

demokrati, sin roll som lärare med mera. Enhetsskolan kan ses som en föregångare till dagens 

grundskola (som infördes 1962), och dessutom är idén om ”en skola för alla” något skolan 

arbetar med och diskuterar än idag, vilket gör att en historisk bakgrund till denna diskussion 

är av intresse.  

Frågeställningarna som jag vill besvara är: 

 Hur skiljer sig läroverkslärarnas och folkskolelärarnas syn på enhetsskolans 

införande? Vilka olika attityder och argument finns det för och mot enhetsskolan? 

 Vilka problem/möjligheter såg man med enhetsskolan? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Vad gäller tidigare forskning kunde jag snabbt konstatera att ämnet är långt ifrån outforskat. 

Skolan är en institution som de allra flesta har en relation till eller på ett eller på ett eller annat 

sätt påverkas av. Detta gör att forskning och utredningar av skolan är vanligt förekommande 

och av stort intresse för många, även inom historieämnet. Nedan har jag listat några av de 

arbeten som tidigare skrivits inom ämnet. 

Thom Axelsson gav år 2007 ut sin avhandling ”Rätt elev i rätt klass - Skola, begåvning och 

styrning 1910–1950”. Avhandlingen handlar huvudsakligen om hur elever sorterats, delats 

upp och kategoriserats under perioden 1910-1950. Axelsson diskuterar kategoriseringen under 

ovan nämnd period utifrån ett begåvningsperspektiv, och en vanligt förekommande åsikt var, 

skriver Axelsson, att skolklasser fungerade bäst om de var så begåvningshomogena som 

möjligt. Diskussionen och idén om enhetskolan (eller bottenskolan som den ofta kallades) var 

livlig under den period som Axelsson behandlar, och idén om en begåvningsheterogen 

enhetsskola krockade med den då vanligt förekommande idén om att dela upp eleverna 

baserat på deras intelligens för att skapa homogena klasser. Axelsson diskuterar enhetsskolan 

både på det rent organisatoriska planet såväl som bakgrunden till densamma och de 

diskussioner som fördes kring den.  

 

Jonas Qvarsebo, forskare vid Linköpings universitet, gav år 2006 ut sin avhandling 

”Skolbarnets fostran – Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962”. Qvarsebo 
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lägger i sin avhandling stort fokus på de disciplinära frågor som väcktes i samband med bland 

annat skolagans avskaffande och enhetskolans införande. Hur man såg på fostringsfrågan 

under tiden för enhetsskolans införande är en central fråga i avhandlingen. För att svara på 

detta använder sig Qvarsebo bland annat av lärartidningar. 

 

Vidare bör Gunnar Richardson nämnas, då hans arbeten inom ämnet är relevanta även för min 

uppsats. De av Richardsons arbeten jag främst använt mig av är Svensk utbildningshistoria – 

skola och samhälle förr och nu (2010) och Drömmen om en ny skola – idéer och realiteter i 

svensk skolpolitik 1945-1950 (1983). Den förra av de två verken tjänar främst som en faktabas 

medan den senare har bidragit med analysmodellen ”Idéernas kraft eller realiteternas tryck?” 

som kommer behandlas utförligare under metodkapitlet. 

 

 Anne-Marie Björck, student vid Södertörns Högskola, skriver i sitt examensarbete från 2007 

om vägen från parallell- till enhetsskola ur ett genusperspektiv. Syftet med Björcks är att 

undersöka argument för och emot enhetsskolan, ungefär som jag ämnar göra, men ur ett 

genusperspektiv. Utöver att göra en historisk undersökning jämför Björck med motsvarande 

diskussion i dagens samhälle (2007). Denna uppsats har främst fungerat som en 

inspirationskälla för mig men förtjänar likväl ett omnämnande. 

Ytterligare ett studentarbete som bör nämnas är Erland Janzons uppsats från 2006, även han 

student vid Södertörns Högskola. Uppsatsen behandlar tiden för enhetskolans försökstid samt 

de erfarenheter och slutsatser man drog från denna. Janzon hade när han skrev uppsatsen 

redan varit verksam som högstadielärare under flera år och menar att lärdomarna från 1950-

talets försökstid och de frågor som då väcktes kan bidra till diskussionerna kring liknande 

frågor i dagens (2006) skola. Materialet som Janzon använt sig av består till största delen av 

skolutredningar och andra SOU:er. Detta är material som även kommer att användas i min 

uppsats. Även Janzons uppsats har fungerat som en inspirationskälla, vilket i sig jag anser är 

värt ett omnämnande.  

1.3 Avgränsning 

Huvudsakligt fokus för min undersökning är tiden då enhetsskolan prövades, det vill säga 

1950-talet, samt de decennier och de diskussioner som föregick denna tid. Jag har valt att 

undersöka perioden 1940-1962. Jag har valt året 1940 som startpunkt för att det var då som 

1940 års skolutredning började sitt omfattande arbete med att kartlägga och utvärdera tidens 
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skolväsen. Skolväsendet vid den här tiden, med sin uppdelning mellan läroverk och 

folkskolor, var ett system som till viss mån upprätthöll och förstärkte klassamhället. De elever 

som läste vid realskolor (läroverk) kom nästan uteslutande från samhällets övre skikt medan 

elever från samhällets lägre skikt och från landsbygden ofta endast hade tillgång till folkskola, 

en skolform som ofta ansågs vara enklare och mindre värd än läroverket eller realskolan. 

Diskussionen om en mer jämlik och enhetlig skola som var tillgänglig för ett större antal 

elever hade förts sedan slutet av 1800-talet, men det var först i och med 1940 års 

skolutredning som möjligheterna att införa en sådan skola faktiskt började undersökas i 

praktiken. Dessutom låg 1940 års skolutrednings arbete till stor del som grund för 1946 års 

skolkommission, som ytterligare diskuterade och undersökte frågan om en sådan skola. 

Därför har jag valt år 1940 som startpunkt för min undersökning. 1962 är året då grundskolan 

infördes, något som kan ses som ett resultat av försökstiden med enhetsskolan. Detta år får 

markera slutet för min undersökning. 

De åsikter och argument som är av intresse är främst de som framförts av representanter för 

de båda skolformerna, det vill säga folkskole- respektive läroverkslärare. Att jag främst är 

intresserad av dessa två aktörer beror på att jag vill undersöka de attityder som fanns gentemot 

enhetsskolan, och vilka bör ha skapat sig en åsikt om detta om inte de som var 

yrkesverksamma inom den berörda institutionen, nämligen lärarna? De båda skolformerna 

framställs ofta som två separata och ibland nästan rivaliserande organisationer, och att en viss 

polemik uppstår dem emellan vid tiden för enhetsskolans införande verkar nästan oundvikligt. 

Det är dessa meningsskiljaktigheter jag är intresserad av. Vilka argument hade de båda 

lärargrupperna för och emot enhetsskolan och vad grundade man dessa argument på?  

 

2. Metod 

Syftet med min uppsats är som nämnts ovan att undersöka vilka argument och attityder till 

enhetsskolan som fanns bland folkskole- och läroverkslärarna under perioden 1940-1962. 

Undersökningen genomförs genom en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar, utredningar, 

protokoll med mera. Texttolkningen genomförs med hjälp av Ludvig Beckmans ”Grundbok i 

idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer” (2005) I sin bok beskriver 

Beckman en rad olika metoder för kritisk analys av politiska texter och idéer. Av de metoder 
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som Beckman lyfter fram anser jag att en argumentationsanalys är det som lämpar sig bäst för 

min undersökning. Beckman skriver:  

”I sådana studier är avsikten att precisera argumenten som framförts kring någon 

särskilt brännande samhällsfråga. Den ”debatt” som ställs i fokus utgörs av de 

uttalanden och inlägg som gjorts av olika aktörer under en bestämd tidsperiod. ”
4
 

Enligt Beckmans argumentationsanalys är steget efter det att man tagit fram ett källmaterial 

som rör den aktuella diskussionen att identifiera diskussionens ”spetsformulering”, med andra 

ord det som diskussionen först och främst handlar om och som bäst sammanfattar 

diskussionsämnet.
5
 I min undersökning bör spetsformuleringen vara något i stil med ”Bör 

rådande skolsystem ersättas av enhetsskolesystemet?” 

Nästa steg i Beckmans argumentationsanalys är att kartlägga och strukturera de argument som 

finns för och mot spetsformuleringen genom att sätta in dem i ett så kallat pro- och 

contraschema. I detta schema betecknas argument som talar för spetsformuleringen med ett P 

(P som i pro, som i för) och argument som talar mot spetsformuleringen betecknas med ett C 

(C som i contra, som i mot). Det första argumentet som talar för spetsformuleringen 

betecknas alltså P1, det andra P2  och så vidare. På samma sätt betecknas argumenten som 

talar mot, alltså C1, C2 och så vidare. Vidare kan man i detta schema föra in argument av andra 

ordningen, det vill säga argument som talar antingen för eller mot ett första argument. Ett 

argument som styrker ett annat argument skrivs till exempel i detta schema ut som så: P1C1, 

(det vill säga första argumentet som talar för det första motargument). Argumentskedjor som 

denna kan göras långa och ”byggas ut” med både tredje och fjärde (och så vidare) ordningens 

för- och motargument. 
6
 

Beckman skriver att denna typ av pro- och contraschema främst tjänar till att få struktur på 

argumenten och forskarens tankeverksamhet, och att de inte är till någon stor nytta utan en 

tillhörande text som förklarar och förtydligar schemat. En sådan text har jag självklart också 

för avsikt att skriva. 

Med hjälp av källmaterial som till exempel utredningar och tidningsartiklar skrivna av och om 

lärare hoppas jag kunna kartlägga lärarnas mentaliteter, mål med undervisningen, syn på 

elever, deras egen roll som lärare med mera. Jag hoppas kunna skapa mig ett slags 

                                                           
4
  Beckman, L. 2005 s. 39. 

5
  Beckman, L. 2005 s. 40. 

6
  Beckman, L. 2005 s. 41 
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referensram. Detta menar jag är nödvändigt för att till fullo förstå de olika argument som 

lärarna lägger fram för och mot enhetsskolan. Vidare är denna referensram nödvändig för att 

kunna granska källor och argument på ett korrekt och källkritiskt sätt. Källorna jag använder 

mig av och de argument jag hämtar därur måste till viss mån ses som tendentiösa då de 

skrivits med ett visst syfte i baktanke.  

För att ytterligare kategorisera och analysera mitt källmaterial kommer jag använda mig av 

Gunnar Richardsons analysmodell ”Idéernas kraft eller realiteternas tryck?”.
7
 Modellen utgår 

från tanken att ett ställningstagande i en beslutssituation (som till exempel beslutet om 

enhetsskolans införande) grundas på och motiveras med antingen en idé eller ett faktiskt 

förhållande, eller en realitet som Richardson kallar det. Exempel på idéer som kan ligga till 

grund för ett ställningstagande kan till exempel vara att alla barn är värda en likvärdig 

utbildning, människors lika värde, moral- och värdegrundsbaserade motiveringar och så 

vidare. Kort sagt handlar det om ideella önskemål och värderingar. Med realiteter menar 

Richardson de faktiska förhållanden som kan påverka ett beslut eller ett ställningstagande. 

Exempel på sådana kan vara arbetsmarknadsförhållanden, ekonomiska tillgångar, tillgängliga 

skollokaler och så vidare. Det rör sig alltså om mer världsliga och konkreta ting. Richardson 

menar att i varje beslutsprocess så råder en kamp mellan dessa två. Vilken av de två tycks ha 

haft överhanden i diskussionen om enhetsskolan? Och vilken av de två låg oftast till grund för 

de båda lärargruppernas ställningstaganden och argument?  

Dessutom kommer en viss komparation att genomföras. De båda lärargruppernas argument 

och ställningstaganden kommer att jämföras med varandra utifrån deras användning och syn 

på vissa nyckelord, eller kategorier om man så vill. Dessa kategorier är: fostran, 

demokratisering, differentiering, och inlärning. Att jag valt just dessa kategorier beror på att 

det är dessa som i störst utsträckning lyfts fram i den diskussion som källmaterialet utgör. 

För- och nackdelar ifråga om ovanstående kategorier diskuteras flitigt och verkar vara de 

frågor som fått störst utrymme i beslutsprocessen. Genom att jämföra de båda lärargruppernas 

användning av och inställning till dessa begrepp vill jag åskådliggöra skillnader och likheter 

vad gäller lärargruppernas syn på utbildning samt de elever som erhåller nämnda utbildning.   

2.1 Material och källor 

                                                           
7
 Richardson, G. 1983 s. 39. 
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Mina primärkällor består till största delen av tidningsartiklar hämtade från de båda 

lärargruppernas fackliga tidskrifter, samt de yttranden och kommentarer från lärarhåll som 

finns att finna i skolöverstyrelsens utlåtanden från den aktuella tidsperioden. 

Artiklar skrivna av och om folkskolelärare har i huvudsak hämtats från ”Folkskollärarnas 

tidning” som gavs ut av Folkskollärarförbundet, samt ”Sveriges folkskollärarinnors tidning” 

som gavs ut av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Dessa två tidningar gavs ut parallellt med 

varandra från och med år1920, och tidningarnas huvudsakliga syfte var att framföra 

förbundens politik och att locka anhängare. Vid årsskiftet 1956-57 slogs de båda tidningarna 

samman och tog så småningom namnet ”Lärartidningen”8. Idag känner vi tidningen som 

lärarförbundets ”Lärarnas tidning”. 

De artiklar som är skrivna av och om läroverkslärare är till största delen hämtade från 

”Tidning för Sveriges läroverk” som från 1920 gavs ut av  Läroverkslärarnas Riksförbund. 

Sedan 1963 har tidningen kallats ”Skolvärlden”, det vill säga Lärarnas Riksförbunds tidskrift 

som ges ut än idag (organisationen bytte namn till Lärarnas Riksförbund 1964). Syftet med 

denna tidskrift var i likhet med ”Folkskollärarnas tidning” och ”Sveriges folkskollärarinnors 

tidning” att framföra organisationens politik, redogöra för politiska beslut och så vidare. 

 Genom att jämföra de argument som framförs i de båda organisationernas 

tidskrifter ämnar jag belysa skillnader och likheter i lärarkårernas attityder gentemot 

enhetsskolan. Artiklarna hämtade från dessa tidsskrifter måste ses för vad de är. Artiklarna har 

skrivits av personer från fackliga organisationer, med ett visst syfte eller mål i baktanke. 

Ibland har de båda tidskrifterna haft skilda åsikter kring något, där båda menat att de står för 

den ”rätta” åsikten, vilket gör att texterna kan bli något färgade och tendentiösa, något som 

läsaren/tolkaren bör vara medveten om. 

 

Förutom artiklar så kommer jag att titta på ett antal utredningar av skolfrågor som gjordes 

under den här tiden, och framförallt kommentarer och remissyttranden kring dessa 

utredningar. Yttranden från de olika remissinstanser (bland annat Sveriges 

Folkskollärarförbund och Läroverkslärarnas Riksförbund) vars åsikt efterfrågats i samband 

med att betänkanden lagts fram av utredningar och skolkommissioner finns sammanställda i 

dokument från Statens offentliga utredningar, som är tillgängliga för alla i digitaliserad form 

                                                           
8
 Folkskollärarna – en facklig tillbakablick 
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via webben. Av de utredningar som nämnts ovan är det främst 1940års skolutredning, 1946års 

skolkommission, 1957års skolberedning samt de yttranden som gjorts kring dessa som är av 

intresse.  

För att sätta mig in i ämnet har jag först och främst använt mig av två böcker av Gunnar 

Richardson. Richardson har en bakgrund som både historiker och pedagog samt erfarenhet 

inom såväl riksdagens utbildningsutskott som Utbildningsdepartementet.                           

Boken ”Svensk utbildningshistoria” (2010) har bidragit med en övergripande redogörelse för 

skolans historia, komplett med relevanta årtal, utvecklingsprocesser och reformer. Det är den 

här boken jag vänder mig till när jag söker bakgrundsfakta och förklaringar till för uppsatsen 

aktuella skeenden och händelser.  

En annan bok av Richardson som kommer till användning är ”Drömmen om en ny skola – 

Idéer och realiteter i svensk skolpolitik 1945-1950”(1983). I den här boken diskuterar 

Richardson de skolpolitiska händelser, ideal och visioner som förekom i efterkrigstidens 

Sverige. Idéer och händelser diskuteras utifrån modellen ”Idéernas kraft eller realiteternas 

tryck?” som kortfattat behandlats ovan, eller som Richardson själv uttrycker det: 

I min undersökning av den skolpolitiska debatten och beslutsprocessen under 1940-

talets första hälft arbetade jag utifrån en speciell analysmodell. Den bygger på den 

väldokumenterade erfarenheten och den praktiska iakttagelsen att ett 

ställningstagande i en beslutssituation grundas på hänsynstagande både till faktiska 

förhållanden och ideologiskt bestämda önskemål och att det ena eller det andra kan 

betyda mer eller mindre.
9  

 

Sixten Marklund är ett annat namn som varit centralt när jag satt mig in i ämnet. Förutom att 

vara forskare inom utbildningshistoria har Marklund, liksom Richardson, ett förflutet som 

pedagog. De av Marklunds verk som är aktuella för den här undersökningen är hans serie 

”Skolsverige 1950-1975” bestående av totalt sex band. Det är dock främst band ett, ”1950års 

reformbeslut” (1980), och band två, ”Försöksverksamheten” (1981), som används. ”1950års 

reformbeslut” (1980) handlar, precis som titeln antyder om 1950års beslut om att lämna 

parallellskolesystemet till förmån för enhetskolesystemet. Marklund diskuterar vägen fram till 

beslutet med bakomliggande orsaker, utredningar och motioner såväl som beslutet i sig. I den 

andra boken, ”Försöksverksamheten”(1981), diskuterar Marklund hur 50-talets 
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försöksverksamhet lades upp och genomfördes rent organisatoriskt, och dessutom diskuteras 

de problem som dök under tiden. Bland annat diskuterar Marklund kampen mellan de 

motståndare och de anhängare som fanns till enhetsskolan, vilket är av stort intresse för denna 

undersökning. 

 

Ludvig Beckmans ”Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer” 

(2005) har varit till stor hjälp i utvecklandet av metoddelen för denna uppsats. I sin bok 

beskriver Beckman olika metoder för textanalys, deras för och nackdelar, tillämpbarhet och så 

vidare. När frågor dykt upp kring hur jag ska hantera och bearbeta mitt material är det främst 

den här boken jag vänt mig till för svar. 

 

3. Bakgrund till enhetsskoletanken 

I rena och osminkade ord är sanningen den, att vår nuvarande skolindelning faktiskt 

tvingar att sortera barnen efter målsmännens yttre omständigheter. Man har utgått 

från den förutsättningen, att rikemans barn skola av samhället bjudas högre bildning 

samt att fattigmans barn skola av samma samhälle avspisas med en lägre.
10

 

Så skrev folkskolläraren, riksdagsmannen och, så småningom, skolministern Fridtjuv Berg i 

sin skrift Folkskolan såsom bottenskola från 1883. Fridtjuv Berg var en av de största 

förespråkarna av införandet av en gemensam skola för alla elever oavsett yttre förutsättningar. 

I sin text argumenterar Berg för att omvandla folkskolan till en gemensam ”bottenskola” för 

alla elever. Även om Berg använder sig av andra termer i sitt argumenterande så är hans skrift 

ett bevis på att idén om en enhetskola tillika parallellskolesystemets avskaffande hade funnits 

långt innan något sådant faktiskt kom att genomföras i praktiken.  

Parallellskolesystemet med å ena sida den allmänna, kommunala folkskolan och å andra sidan 

de statliga läroverken, dit i första hand de bättre bemedlade eleverna kunde söka sig redan i 9-

10-årsåldern, befäste och bevarade klassamhället menade många. Det var ett skolsystem som 

på sätt och vis cementerade sociala hierarkier och begränsade de lägre klassernas sociala 

rörlighet och möjlighet att påverka sin tillvaro. Under 1800-talets andra hälft kom detta 

system att ifrågasättas i takt med att idéer kring bland annat demokrati, jämlikhet och ett 
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klasslöst samhälle utvecklades och vann mark på den politiska arenan. De båda skolformerna 

existerade parallellt men isolerade från varandra och mellan dem rådde en viss rivalitet. Detta 

gällde för såväl elever som lärare. Läroverken sågs ofta som den finare skolformen med 

ansvar för att utbilda elever, främst från samhällets övre skikt, till nästa generations statliga 

ämbetsmän och andra högre poster. Folkskolan å andra sidan, vilken vid den här tiden 

ansvarade för utbildningen av 90% av landets barn och ungdomar, sågs ofta som underlägsen 

dels anseendemässigt och pedagogiskt, men även rent hygieniskt vilket gjorde att den ofta 

uppfattades som ett slags ”fattigskola”. Gunnar Richardson är dock noga med att poängtera att 

de 90% vars utbildning folkskolan svarade för inte enbart bestod av barn från en utpräglad 

underklass; så stor var inte underklassen och det fanns barn från både medel- och 

överklasshem i folkskolan också. Dock valde föräldrarna från dessa bättre bemedlade hem 

ofta att placera sina barn i privatskolor under de första skolåren som ett alternativ till 

folkskolan och dess i vissa avseenden lägre kvalitet, för att sedan gå vidare till läroverket.
11

  

Den tidiga uppdelningen av eleverna mellan skolformerna bidrog till den ”vi och dem” -

situation som uppstod mellan folkskolan och läroverken, vilket många fruktade skulle dela 

samhället i två delar. Denna uppdelning engagerade politiker, främst från socialdemokratiskt 

och liberalt håll, under 1880-talet vilka sökte efter ett alternativt skolsystem för att hejda den 

uppdelning som det rådande systemet bidrog till. Ett förslag var att införa ett par år av 

gemensam skola för alla elever, till exempel under folkskolans tak. En gemensam skola där 

alla elever oavsett social klass kunde erhålla samma grundläggande utbildning och 

erfarenheter skulle bidra till att minska de växande samhällsklyftorna.
12

 En sådan skola skulle 

inte införas än på ett par decennier. År 1894 beslutades det dock att undervisningen i 

läroverkens första klass skulle motsvara den som erbjöds i folkskolans motsvarande tredje 

klass. Med andra ord fungerade alltså folkskolans första och andra klass formellt sett som 

förberedande för läroverkens första klass, vilket i teorin skulle innebära att alla elever, även 

framtida läroverkselever, kunde gå i en gemensam skola i form av folkskolans årskurs ett och 

två. I praktiken var det dock många framtida läroverkare som skaffade sig sina förkunskaper 

till läroverket genom privatundervisning eller liknande, men 1894 års beslut innebar ändå ett 

slags legitimering av folkskolan som ingång och grund för läroverket.
13
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I liknande banor som 1880- och 90-talens politiker tänkte den skolkommission bestående av 

liberaler och socialdemokrater som sammansattes år 1918. Skolkommissionen menade att en 

enhetsskola skulle bidra till en välbehövlig känsla av samhörighet mellan landets medborgare 

och föreslog att folkskolan borde göras om till en för alla gemensam 6-årig bottenskola. 

Vidare menade skolkommissionen att skolväsendet skulle:  

” i organisatoriskt hänseende utgöra en sammanhängande enhet med folkskolan 

såsom den grund, på vilken övriga läroanstalter, organisatoriskt förbundna med 

varandra, bygga”. 
14

 

Motståndet till förslaget från läroverkslärarna och den skolpolitiska högern var dock stort, då 

folkskolans omformande till en 6-årig bottenskola i praktiken skulle innebära att läroverkens 

klass ett, två och tre avskaffades. Dock innebar läroverkslärarnas och den skolpolitiska 

högerns starka motstånd att 1918års skolkommissions förslag aldrig blev något mer än just ett 

förslag. 

I och med 1927 års skolreform stärktes idén om att omvandla folkskolan till bottenskola 

ytterligare. Reformen innebar att två anknytningar mellan folk- och realskola blev 

tillgängliga. Den ena varianten innebar att realskolan skulle vara 4-årig och fungera som en 

fortsättning på en 6-årig folkskola, och den andra varianten innebar att realskolan skulle vara 

5-årig och fungera som en fortsättning efter fyra år i folkskolan. Med andra ord var reformen 

ett slags kompromiss: eleverna fick möjlighet att spendera en längre tid i en gemensam skola 

om det önskades, och ”nedskärningen” av realskolans årskurser begränsades.  

 Något som ytterligare kom att gynna folkskolans omvandlande till en skola för 

alla var avskaffandet av statliga bidrag till de privata skolor som länge hade varit ett alternativ 

till den gemensamma folkskolan. När bidragen avskaffades var det många privatskolor som 

stängde, med följden att deras elever fick skaffa sig sina förkunskaper till realskolan på annat 

håll, till exempel i folkskolan.
15

 

1930-talet präglades, skriver Richardson, av en ganska stillastående och statisk skolpolitik. 

Många av de skolpolitiska förändringar som ägde rum på 1930-talet kan förklaras med nya 

krav och förändringar på arbetsmarknaden. Ett exempel på en sådan förändring är införandet 

av den praktiska mellanskolan, med en handels-, en teknisk- och en huslig linje, som infördes 

1933. Denna skola byggde på en 6-årig folkskola och var mer direkt inriktad på att hjälpa 
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eleverna som sökte sig dit att få jobb direkt efter utbildningens slut.
16

 Då detta inte direkt rör 

mitt uppsatsämne tänker jag inte gå in på det i någon djupare detalj. 

Till skillnad från 1930-talet var 1940-talet ett mycket intensivt decennium för skolans del vad 

gäller bland annat reformarbeten och utredningar. De utredningar som jag kommer redogöra 

för här är 1940-års skolutredning och 1946-års skolkommission. 

 1940-års skolutredning hade som uppgift att ta itu med en mängd olika problem och frågor 

kring skolan vilka jag inte tänker gå in på i detalj nu. Som exempel kan nämnas att 

utredningen gavs i uppgift att undersöka det splittrade skolsystemet och eventuellt finna ett 

alternativ till detta, samt en mängd frågor rörande skolans värdegrund som väckts av 

händelserna under andra världskriget (eleverna skulle bildas för att kunna känna igen och stå 

emot antidemokratisk propaganda till exempel). Utredningen tillsattes av regeringen och 

bestod av totalt 15 ledamöter, varav nästan samtliga var yrkesverksamma inom antingen 

folkskola eller läroverk. Under sju års tid arbetade utredningen med att undersöka de frågor 

den givits i uppgift att besvara. Utredningen kom med en mängd betänkanden och förslag som 

sammanlagt utgjorde över 4000 sidor.
17

  

1940-års utredning hann inte slutföra sitt arbete innan en ny, parlamentarisk utredning med 

dåvarande ecklesiastikminister Tage Erlander som ordförande tillsattes år 1946 (Tage 

Erlander skulle så småningom ersättas av Josef Weijne). De omfattande undersökningar som 

1940-års skolutredning hade gjort låg i mångt och mycket till grund för 1946-års 

skolkommission, som man något förenklat skulle kunna säga hade till uppgift att omvandla 

1940-års utrednings förslag till praktik om så var genomförbart.   

 1940-års utredning bestod som nämnts ovan av representanter från både 

läroverk och folkskola. Dessa två grupper var överens om att samarbetet mellan folkskola och 

läroverk borde utvecklas och underlättas (det bör nämnas att läroverksgruppen hade en 

försiktigare inställning till detta jämfört med folkskolegruppen som var något mer radikal). 

1946-års skolkommission tog hursomhelst detta ett steg längre och föreslog i stället en 

sammanslagning av de båda skolformerna snarare än ett utökat samarbete som utredningen 

hade föreslagit. Den nya skolformen som skulle komma ur den föreslagna sammanslagningen 

av folkskola och realskola benämnde man enhetsskola. 
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4. Undersökning – Kartläggning av enhetsskoledebatten 

I det här kapitlet redovisas resultatet av min undersökning. De argument för- och mot 

enhetsskolan jag funnit i en rad artiklar, remissyttranden och protokoll kommer att ställas upp 

och redovisas efter den mall och de metoder som jag redogjort för ovan. Jag kommer till en 

början att redovisa de båda organisationernas argument var för sig, men så småningom 

kommer organisationernas argument även att ställas mot varandra och jämföras (se 

”Diskussion”). 

 

4.1 Argument från läroverkshåll 

Nedan presenteras de vanligaste argumenten för och mot enhetskolan från läroverkshåll. De 

argument som lyfts fram nedan utgör en sammanställning av de vanligast förekommande 

argumenten från läroverkshåll, så som de framkommit i källmaterialet. Rubrikerna till 

argumenten har jag själv formulerat och är alltså inte ordagrant avskrivna från något tidigare 

dokument. De tjänar som en sammanfattning av en mängd debattinlägg som framfört samma 

argument.  

Bland läroverkskollegierna råder det emellertid en ganska utbredd skepsis mot 

enhetsskoletanken. Av 128 yttranden äro 75 mer eller mindre starkt positiva till förslaget, 

medan återstående 53 ställt sig antingen negativa eller helt avstyrkande.
18

 

 

C1 – De begåvningsheterogena klasser som enhetsskolan skulle innebära leder 

demokratiseringen av skolan i fel riktning.  

Tvärtemot vad 1946 års skolkommission hävdat, menade läroverkskollegierna att en skola där 

alla elever, oavsett begåvningsgrad, skulle undervisas tillsammans inte alls behövde innebära 

att skolan blev mer demokratisk, snarare tvärtom. Att alla elever undervisades tillsammans 

eller ”stöptes i samma form” kunde lika gärna innebära att de starkaste eleverna bromsades 

och hämmades i sin utveckling då den heterogena klassen ibland skulle tvingas vänta in de 
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svagare eleverna. De starkaste eleverna gavs alltså inte samma möjligheter att erhålla den nivå 

av undervisning de behövde som om de hade undervisats i homogena klasser menade man. 

Sveriges yngre läroverkslärares förening skrev till exempel att de var för en demokratisering 

av skolväsendet vad gäller: 

 ”undandröjande av sociala, ekonomiska och geografiska hinder för ungdomens 

utbildning”, men fortsätter med att ”en nivellering med avseende på begåvning och 
duglighet icke är förenlig med en demokratisering och därför ej önskvärd vare sig ur 

samhällets eller individens synpunkt.” 
19

 

 

C2 – En icke auktoritär fostran är inte önskvärd.  

Vad gäller fostran i den föreslagna enhetsskolan menade 1946 års skolkommission att den 

fostran som skolan svarar för inte bör vara auktoritär, då detta inkräktar på de ungas frihet och 

självständighet. Läroverkslärarnas riksförbund ställer sig mot detta och menar att skolan 

måste vara auktoritär i sin fostran av eleverna och understryker riskerna med att ställa sig 

”helt neutral i förhållande till olika livsideal”, vilket man menade att en icke auktoritär 

fostran kunde resultera i.
20

 

P1 – Skolans utvidgade räckvidd på landsbygden i och med enhetsskolan leder till en kulturell 

upprustning av landsbygden samt utbildning för fler elever. 

I och med att folkskolan rustas upp och omvandlas till enhetsskola enligt 1946 års 

skolkommissions förslag skulle fler barn på landsbygden få tillgång till utbildning än 

någonsin förut. Denna utvidgning såg man från läroverkshåll som en av de största fördelarna 

med enhetsskoleidén.  

C1P1 - Skolans utvidgade räckvidd på landsbygden i och med enhetsskolan leder till en 

kulturell upprustning av landsbygden samt utbildning för fler elever, men läroverkets plats 

som självständig skolform äventyras. 

Ovan nämnda argument (P1) för det eventuella införandet av enhetsskolan såg man från 

läroverkshåll som en något bitterljuv förtjänst. Den ökade räckvidd på landsbygden som 

enhetsskolan skulle innebära för skolväsendet skulle till stor del ske på läroverkets bekostnad 

menade man. Genom att folkskolan rustades upp och kommunala, 9-åriga enhetsskolor 

inrättades skulle läroverket snabbt tappa mark. Läroverket hade ju länge fungerat som en 
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statligt styrd fortsättning på en kortare folkskola, dit ambitiösa elever kunde söka sig för 

vidareutbildning och högre studier. Lärarkollegiet vid Högre allmänna läroverket i Visby 

skriver till exempel såhär i ett remissyttrande till 1946 års skolkommission: 

En positiv sida i SK:s betänkande är uppenbarligen, att det syftar till att stärka folkskolans 

ställning. Häremot finnes i princip inget att invända. Det är förvisso högst önskvärt, att alla 

möjliga förbättringar genomföras inom folkskolan, i synnerhet på landsbygden. Det 

beklagliga är emellertid, att denna positiva linje samtidigt kommer att försvaga läroverket 

så kraftigt, att detta knappast längre kommer att existera som en självständig skolform. Det 

faktum, att läroverket fyllt och alltjämt fyller en stor uppgift i svenskt kulturliv, förbigås 

med tystnad.”
21

 

 

C3 – Den odifferentierade enhetsskolan är en dålig ersättare för den nuvarande högre skolan 

rent kunskaps- och bildningsmässigt. 

Ett vanligt argument mot enhetsskolan från läroverkshåll var att den inte kan erbjuda samma 

höga kvalitet på undervisningen som de då existerande högre skolformerna (till exempel 

realskolan) kunde. En anledning till detta menade man var att klasserna i enhetsskolan 

differentierades (delades upp efter hur duktiga de var) alldeles för sent. 1946 års 

skolkommission föreslog att skolklasserna skulle hållas samman ända upp till årskurs nio, där 

de fick välja inriktning efter eget intresse. Flertalet tillfrågade läroverkslärare ansåg dock att 

differentiering av klasserna skulle ske så tidigt som inför det femte skolåret. När svaga och 

starka elever hölls ihop i begåvningsheterogena klasser så långt som till och med åttonde året 

menade många läroverkslärare att såväl starka som svaga elever tog skada. De starka eleverna 

bromsades av de svagare och de svagare elevernas självförtroende underminerades av att 

ständigt bli omkörda av starkare elever menade man.
22

 Av de 262 läroverkskollegier vars 

yttranden i differentieringsfrågan sammanställts i ” Skolöverstyrelsens utlåtande över vissa av 

1940 års skolutrednings betänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande jämte 

sammanfattning av avgivna yttranden”, är 241 negativt inställda till differentiering så sent 

som i nionde klass.
23

 

 

P1C3 – Det borde fokuseras mer på vad man lär sig än på när och med vilka man lär sig det. 
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Läroverkslärarna var och förblev negativt inställda till den odifferentierade skolan och 

argumenterade mot den under resten av den undersökta perioden. I en artikel ur Tidning för 

Sveriges läroverk från 1961, skrev man om hur medlemmarna i Läroverkslärarnas 

Riksförbund var överens om att den av skolberedningen föreslagna vägen mot allmänbildning 

inte var den bästa. Skolberedningen menade att den bästa och effektivaste vägen mot en 

förbättrad allmänbildning var att skapa en gemensam referensram för eleverna genom 

sammanhållna, det vill säga odifferentierade, klasser. Läroverkslärarnas Riksförbund å andra 

sidan ansåg att det är vad man studerar snarare än när och med vilka man studerar som bör 

ligga till grund för ovan nämnda referensram och väg mot allmänbildning. Kort sagt ansåg 

förbundet att det var viktigare att fokusera på stoffet i sig än på att alla elever, oavsett 

begåvning, fick ta del av nämnda stoff samtidigt och tillsammans. Dessutom ansåg man att 

inlärningen av stoffet kunde göras effektivare om den genomfördes i begåvningshomogena 

grupper. Vidare skulle dessa begåvningshomogena grupper göra det möjligt för starka elever 

att ta sig vidare till högre utbildning om de slapp bromsas av svagare elever.
24

  

 

C4 – 1957 års skolberednings belägg och argument för en senare differentiering i syfte att 

jämna ut sociala skillnader i skolan är inte bärkraftiga. 

I en artikel från 1961 skrev Läroverklärarnas Riksförbund att 1957 års skolberednings beslut 

om den kommande grundskolans utformning grundats på gamla och inaktuella uppgifter och 

erfarenheter som inte var applicerbara i den då aktuella debatten. Mer specifikt handlar det om 

hur skolberedningen argumenterade för att i den nya grundskolan skjuta upp differentieringen 

av eleverna till det nionde skolåret, något som Läroverkslärarnas Riksförbund var emot. 

 En anledning till den uppskjutna differentieringen var att elever från lägre 

samhällsskikt och hem utan studietradition skulle ha större chanser att få stöd hemifrån om de 

fick fortsätta i samma klass ett par år till, än om de delades upp efter till exempel begåvning 

eller studieinriktning. På detta sätt ville man jämna ut villkoren för elever från de olika 

socialgrupperna att ta sig vidare till högre studier.    

Enligt artikeln ska beredningen ha grundat detta beslut på iakttagelser av vilka socialgrupper 

som i störst utsträckning gick vidare till högre studier under perioden 1910-1943, samt vilka 

som antogs till realskolorna i Stockholm under 1950-talet. Förbundet kritiserade denna metod 
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att avgöra vilka socialgrupper som till störst utsträckning gick vidare till högre studier, och 

menade att argumenten inte höll i den aktuella frågan eftersom skolorganisationen och 

antagningsmetoderna förändrats sedan den tid beredningens uppgifter hämtats från och 

därmed är de inte applicerbara i den aktuella frågan.   

 Vidare berättar artikeln om hur förbundet utfört en egen studie för att avgöra 

huruvida en sen differentiering är bättre för utjämningen mellan socialgrupperna ifråga om 

antagning till högre studier eller inte. Studien omfattade ett tjugotal högstadieskolor och drygt 

2000 elever. Några av de undersökta skolorna tillämpade en tidigare differentiering och några 

tillämpade differentiering först från och med det nionde skolåret, enligt beredningens förslag. 

Efter att ha jämfört de olika varianterna av högstadieskolor kunde förbundet konstatera att de 

skolor som tillämpade differentiering redan i lägre årskurser förde fram fler elever från lägre 

samhällsgrupper till vidare högre studier än vad de sammanhållna skolorna med en senare 

differentiering gjorde. Alltså menade Läroverkslärarnas Riksförbund att de motbevisat 

skolberedningens förslag med empiriska undersökningar som stöd. 
25

  

C5 – Eleven bör inte ses och fostras som en del av ett kollektiv, utan som en egen individ. 

I en artikel i Tidning för Sveriges läroverk ifrågasätter Läroverkslärarnas Riksförbund den 

innebörd som 1957 års skolberedning tillskriver begreppet social fostran. Den sociala fostran 

som beredningen menade att skolan skulle stå för innebar bland annat att fostra eleverna till 

hänsyn, gemenskap och samarbete. Förbundet ansåg att skolan utöver vad beredningen angav, 

även borde fostra eleverna till objektivitet, självständighet, kritiskt tänkande, eget 

ställningstagande och ”motståndskraft mot tendentiös inverkan” . Förbundet ansåg att 

beredningen såg på individen som en del av ett kollektiv när den i stället borde se varje elev 

som en självständig individ som måste fostras efter sina egna förutsättningar. 

 Vidare argumenterar förbundet i artikeln att egenskaper som hänsyn, gemenskap 

och samarbete, alltså de egenskaper som beredningen ämnar utveckla, inte bäst utvecklas i 

klasser där samma elever hålls samman ända upp till årskurs nio, utan då elever ställs inför 

situationer då de måste anpassa sig till nya klasskamrater, lärare och miljöer – till exempel i 

en differentierad skola. Med andra ord ansåg Läroverkslärarnas Riksförbund att 1957 års 

skolberednings ”snäva” syn på fostran var ännu ett argument mot en odifferentierad skola. 
26
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 ”En socialt rättvis skola” Tidning för Sveriges läroverk, 1961:30. s. 1167 
26
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4.2 Argument från folkskolehåll  

Nedan presenteras de vanligaste argumenten för och mot enhetsskolan från folkskolehåll.  De 

argument som lyfts fram nedan utgör en sammanställning av de vanligast förekommande 

argumenten från folkskolehåll, så som de framkommit i källmaterialet. Rubrikerna till 

argumenten har jag själv formulerat och är alltså inte ordagrant avskrivna från något tidigare 

dokument. De tjänar som en sammanfattning av en mängd debattinlägg som framfört samma 

argument. 

SK:s förslag att generellt sammanslå småskola, folkskola och realskola till en enhetsskola, i 

vilken alla elever åtnjuta i stort sett samma undervisning fram till klass 9, då en 

differentiering på olika linjer tankes skola ske, har i de yttranden, som komma från 

folkskolestyrelserna och skolråden, praktiskt taget utan reservation tillstyrkts.
27

 

 

P1 – Den kommunala enhetsskolan skulle innebära ett betydelsefullt steg för 

utbildningsmöjligheternas demokratisering. 

Genom införandet av enhetsskolan hade skolväsendet möjlighet att nå fler barn, framförallt på 

landsbygden, och detta ansåg Sveriges Folkskollärarförbund vara en av de största 

förtjänsterna med enhetsskolan. Denna utökning av utbildningsmöjligheterna på landsbygden 

menade förbundet var ett steg på vägen mot en ökad demokratisering av skolväsendet, samt 

ett värdefullt medel för att tillvarata de studiebegåvade barn och ungdomar på landsbygden 

som tidigare haft svårt att utbilda sig i någon större utsträckning eller inte överhuvudtaget.
28

 

 

P2 – Den sena differentiering som enhetsskolan innebär är att föredra framför en tidig 

differentiering. 

Sveriges Folkskollärarförbund skrev 1948 i ett yttrande att den sena differentiering som 1946 

års skolkommission föreslog hade många fördelar jämfört med den tidiga uppdelning av 

eleverna som det rådande parallellskolesystemet innebar. Förbundet hävdade att den tidiga 
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uppdelningen gjorde att vissa utbildningsvägar, främst teoretiska utbildningar på läroverken, 

kom att räknas som bättre och finare än andra, till exempel praktiska utbildningar. Detta 

gjorde att flertalet av de duktigare eleverna tidigt sökte sig till de ”finare” teoretiska 

utbildningarna även om de egentligen varit bättre lämpade för någon annan utbildningsväg, 

vilket så småningom resulterade i en undervärdering av de praktiska utbildningarna och 

levnadsbanorna menade förbundet. Genom att eleverna hölls samman i ett större antal år 

skulle deras eventuella val av fortsatta studier till större utsträckning baseras på yrkesval, 

anlag och intresse snarare än på vad som socialt sett ansågs vara finast och mest 

prestigefullt.
29

  

  

P3 – Införandet av enhetsskolan innebär att de praktiska problemen med anknytningen mellan 

folkskola och läroverk försvinner. 

En gemensam, nioårig enhetsskola skulle underlätta både för elever och lärare ur såväl 

pedagogisk som organisatorisk synvinkel. Anknytningen mellan folkskola och läroverk efter 

elevernas fjärde eller sjätte år i skolan innebar organisatoriska svårigheter med allt från 

klassammansättningar och antagning till en mellan de olika skolformerna existerande rivalitet. 

Organisationen blev tungrodd och invecklad, något som förbundet hoppades att en gemensam 

nioårig skola skulle råda bot på.
30

  

 

P4 – Utökningen av den obligatoriska skoltiden skulle innebära att fler elever söker sig vidare 

till högre studier. 

Sveriges Folkskollärarförbund ställde sig positiva till förslaget att utöka skolplikten till nio år. 

Ett av förbundets starkaste argument för detta var att man på så vis skulle ha möjlighet att ta 

vara på fler elever med ambitioner att studera på en högre nivå. I det då rådande 

parallellskolesystemet var det naturliga att de elever med högre studieambitioner sökte sig 

vidare till realskola eller annat läroverk efter ett par år i folkskolan. Dock var det många 

elevers planer som grusades gå grund av att de inte klarade intagningskraven till realskolan 

eller att det rådde platsbrist. Sådana problem skulle lösas genom en sammanhållen skola som 

svarade för elevernas utbildning i hela nio år skrev förbundet i ett yttrande rörande 1946 års 
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skolkommission från 1948. Dessutom poängteras det i yttrandet att om tillgång till en nioårig 

grundskola fanns, skulle också ”fler elever frivilligt utnyttja denna möjlighet”.
31

 

 

C1P4 – Utökningen av den obligatoriska skoltiden innebär mindre tillgänglig arbetskraft. 

Även om Sveriges Folkskollärarförbund officiellt sett var för en utökning av den obligatoriska 

skoltiden till nio år har man ändå tagit upp vissa problem och argument som talat mot detta. I 

ovan nämnda yttrande rörande 1946 års skolkommissions betänkande påpekade förbundet att 

inte alla elever och målsmän ville ha en utökad skolplikt. Under den här tiden jobbade trots 

allt många elever hemma på gården när de inte var i skolan, och många föräldrar var 

motvilliga att undvara sina arbetare under en ännu längre tid. Vidare lyfte förbundet i sitt 

yttrande fram de ekonomiska följder som en utökning av skoltiden kunde föra med sig. 

Ungdomarna som föreslogs inlemmas i ett skolsystem med längre skolplikt behövdes enligt 

många som arbetskraft ute i näringslivet.
32

 Även inom folkskolans led fanns det alltså 

motståndare till idén om enhetsskolan och den utökade skolplikt som den skulle innebära. 

Folkskolestyrelsen i Skellefteå socken, landets största skoldistrikt på landsbygden, skrev såhär 

i ett yttrande: 

En god utveckling enligt nuvarande organisationsformer torde även vara tänkbar, om 

folkskolan förbättras, om de redan nu goda möjligheterna till fortsatta studier för 

landsbygdens ungdom ytterligare förbättras och yrkesundervisningen rationaliseras och 

förstärkes. Att föra alla fram till en examen motsvarande realexamen kan icke i och för sig 

vara ett godtagbart mål.
33

 

 

C2P4 – De praktiska förutsättningarna för en utökad skolplikt finns inte i nuläget. 

Ett antal förbundskretsar inom Sveriges Folkskollärarförbund ansåg att avsaknaden av vissa 

praktiska förutsättningar, såsom lämpligt elevantal i klasserna, klassrum, 

undervisningsmateriel, lärare med mera, var en anledning till att inte införa en obligatorisk 

nioårig skolplikt. Dessa praktiska problem borde åtgärdas innan man förlängde skolplikten 

ansåg en rad förbundskretsar, vars yttranden sammanställts i en artikel i Folkskollärarnas 

tidning från 1948.34
 

                                                           
31 Yttrande från Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) rörande 1946 års skolkommissions betänkande, s.4 
32

 Yttrande från Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) rörande 1946 års skolkommissions betänkande, s.4 
33

 Statens offentliga utredningar, 1949:35, s. 197 
34

 ”Kretsarna om principbetänkandet” Folkskollärarnas tidning, 1948:43, s. 2 



24 
 

C1 – Kunskapskraven för den nioåriga enhetsskolan är för höga och många elever riskerar 

att inte uppnå målen. 

I en artikel från Folkskollärarnas tidning från 1948, där förbundskretsarnas yttranden kring 

1946 års skolkommissions betänkanden sammanställts, framgår det att en mängd 

förbundskretsar ansåg att skolkommissionen överskattat elevernas begåvning och satt upp 

orimligt höga, ibland ouppnåeliga kunskapsmål för enhetsskolan. Ett flertal förbundskretsar 

påstod att skolkommissionen inte tagit tillräcklig hänsyn till de svagare eleverna när de 

utformat målen för enhetsskolan, och att dessa elever inte skulle kunna uppnå målen. Att 

utbildningen måste anpassas efter elevernas olika begåvning var ett återkommande krav från 

folkskolehåll.
35

  

 

5.Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet av min undersökning diskuteras och sättas in i ett större 

perspektiv. Även om jag inte har lyckats fånga in alla argument för och mot enhetsskolans 

införande, vilket för övrigt inte heller är syftet med uppsatsen, så har jag sammanställt de 

argument som varit vanligast förekommande i de källor och dokument jag tagit del av. Först 

kommer de olika argumenten från läroverks- och folkskolehåll att diskuteras på ett generellt 

och övergripande plan för att sen ställas mot varandra och jämföras i en komparation. Vidare 

kommer det diskuteras huruvida det var ideal eller realiteter (enligt Richardsons modell som 

behandlas ovan) som var det förhärskande inom diskussionerna och beslutsprocesserna kring 

enhetsskolans införande. 

Enhetsskolan har diskuterats fram och tillbaka vad gäller allt från hur den bör organiseras, 

prövas, vilka arbetssätt som där bör förespråkas och vilka mål man vill uppnå. Vad gäller det 

sistnämnda så faller det sig ganska naturligt att många jämförde den nya enhetsskolan med 

den ”gamla goda” realskolan, som ju var den skolform vars existens mest uppenbart hotades 

av den föreslagna enhetsskolan. Ett av syftena med enhetsskolan var ju trots allt att ersätta 

realskolan. Att realskolan existerade parallellt med enhetsskolan under tiden för enhetsskolans 

prövotid bör inte ha bidragit till att de båda skolformerna jämfördes mindre, något som i 

någon mån bör ha påverkat enhetskolans slutgiltiga utformning men framförallt de uttalanden 

och attityder som förekom gentemot enhetsskolan, både från elever, lärare, föräldrar och 
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framtida arbetsgivare. Kort sagt såg man ofta på enhetsskolan i relation till realskolan vilket 

gjorde att enhetsskolan i någon mån fick anpassa sig till realskolans mål och organisation i 

och med sin roll som ”realskolsubstitut”, en effekt som Sixten Marklund förklarar mycket 

bättre en jag.
36

 Denna effekt har jag märkt av i de uttalanden och de argument jag läst på så 

vis att de ofta tar ”avstamp” i eller utgår ifrån något förhållande inom realskolan. 

 Vidare kan det konstateras att många av de argument som jag stött på under min 

undersökning, både från folkskolehåll och läroverkshåll, på ett eller annat sätt kan kopplas till 

frågan om differentiering. Att differentieringsfrågan var en av de största frågorna när 

enhetsskolan prövades är uppenbart, och många av de kategorier som ska behandlas i 

nedanstående komparation kan kopplas samman och länkas ihop just genom 

differentieringsfrågan.  

5.1 Komparation 

I det här avsnittet ska alltså en komparation mellan läroverks- och folkskolelärarnas attityder 

till enhetsskolan göras. Som nämnts tidigare i denna uppsats kommer jämförelsen att göras 

med hjälp av ett par kategorier, nämligen fostran, demokratisering, differentiering,och 

inlärning. Begreppen kommer att behandlas i tur och ordning och lärarnas attityder till dem, 

så som de gjort sig synliga i min undersökning, kommer att jämföras. 

5.1.1 Fostran 

Som allmän princip för utredningsarbetet bör fasthållas, att skolan yttersta mål måste icke 

vara kunskapsmeddelelse utan fostran i ordets vidaste och djupaste mening. Skolans uppgift 

är att utveckla ungdomens anlag ej blott intellektuellt utan även fysiskt och moraliskt… De 

unga måste fostras till sanningskärlek och självständighet, till fasthet i karaktären, till 

självdisciplin och social ansvarskänsla, till en medveten och offervillig samhällsanda, till 

trohet mot vårt folks traditioner och andliga arv…
37

 

Detta citat från 1940 års skolutredning, här hämtat från Jonas Qvarsebos doktorsavhandling, 

stämmer väl överens med hur lärarna såg på skolans fostrande roll under början av 1940-talet, 

framförallt från läroverkshåll. I ett flertal artiklar och yttranden utspridda under den 

undersökta tidsperioden poängterar läroverkslärarna vikten av att värna om ungdomarnas 

fostran till självständiga och demokratiska människor med stor ”motståndskraft mot 

tendentiös inverkan” (se C5). Utredningens syn på vikten av fostran och lärarnas anslutning 

därtill tyder på hur en händelse som andra världskriget påverkar världen och människorna, 

även de som inte är direkt inblandade. Nazisternas framtåg på kontinenten, tillika Stalins 
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Sovjet och den italienska fascismen fick uppenbarligen 1940 års utredning och lärarna att inse 

värdet och vikten av en god fostran som ett medel för att hålla sig på demokratins bana, något 

som Qvarsebo bekräftar.
38

  

Även om båda lärarkategorierna gjort yttranden i fostransfrågan under den period jag 

undersökt så är det ändå läroverkslärarna som verkar lägga störst vikt och fokus på detta. I ett 

antal artiklar och yttranden från läroverkshåll har jag läst om hur viktigt det ansågs vara att 

upprätthålla disciplinen inom skolan, gärna med ganska auktoritära metoder. Visst påtalar 

även folkskolelärarna vikten av en god fostran, men de verkar inte ha varit lika talföra i denna 

diskussion som läroverkslärarna, åtminstone inte baserat på det material jag tagit del av. 

 Jämfört med 1940 års skolutredning och dess nästan nationalistiska syn på 

fostran lade 1946 års skolkommission en större tonvikt på framsteg och utvecklandet av 

progressiva krafter i fråga om skolans fostrande roll.
39

 Att skolan skulle fostra starka, 

självständiga och samhällsdugliga individer snarare än delar av en större helhet är något som 

vid ett flertal tillfällen dykt upp, även här främst från läroverkshåll. Enhetsskolan och dess 

fokus på gemenskap har i vissa avseenden setts som ett hot mot detta mål. 

 Förklaringen till att läroverkslärarna verkar vara mer aktiva i fostransfrågor tror 

jag finns att finna i de traditioner och normer som överlevde från parallellskolesystemet. De 

realskolor och andra läroverk där läroverkslärarna tidigare arbetat byggde trots allt i mångt 

och mycket på att eleverna frivilligt sökte sig dit, till skillnad från den obligatoriska 

enhetskolan dit alla elever, inte bara de mest studiebegåvade, var tvungna att gå. Det rörde sig 

helt enkelt om ett annat, bredare elevmaterial i den nya enhetskolan, något som blev en nyhet 

för läroverkslärarna som annars var vana vid att eleverna ansökte om en plats i skolbänken.  

 

5.1.2 Demokratisering 

Båda lärargrupperna var överens om att den demokratisering av skolväsendet i och med den 

ökade räckvidd på landsbygden som enhetsskolan skulle innebära, var en av enhetsskolans 

största fördelar. Från folkskolehåll poängterades att fler elever skulle få möjlighet till 

utbildning och att fler studiebegåvningar kunde tas tillvara , något som läroverkslärarna höll 

med om, dock med en viss skräckblandad förtjusning eftersom enhetsskolans utbyggnad 

skulle innebära att läroverken snart blev ersatta (se t.ex. folkskola: P1, och läroverk: C1P1). 
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Läroverkslärarna menade alltså att den ökade räckvidd och den demokratisering av 

skolväsendet som enhetsskolan innebar var positiv, men för läroverkens fortlevnads räkning 

var det negativt.  

Vidare argumenterades det, främst från folkskolehåll, att den nya enhetsskolan skulle innebära 

slutet för den mellan de olika skolformerna existerande hierarkin där den ena ofta ansågs vara 

finare och mer prestigefull än den andra. Man menade också att den nya skolformen skulle 

möjliggöra en mer rättvis rekrytering till högre studier, där ekonomiska förutsättningar, 

bostadsort, social tillhörighet med mera var av ringa betydelse. Vägen till högre studier 

öppnades med andra för fler människor, som bland annat argumenten P2 och P4 från 

folkskolehåll framhåller (se sida. 21-22!)    

Vissa meningsskiljaktigheter fanns dock vad gäller demokratisering i förhållande till 

differentiering. Läroverkslärarna menade att den sena differentieringen i enhetsskolan skulle 

leda demokratiseringen på fel håll på så vis att de starkaste eleverna inte skulle få tillgång till 

den högre bildning de var berättigade till inom den begåvningsheterogena klassens ramar. I 

dessa klasser riskerade de starkare eleverna att bromsas av de svagare. Tvärtom menade 

folkskollärarna att den senare differentieringen skulle innebära lika villkor för alla och 

därmed en mer demokratisk skola. Skillnaden ligger alltså i vad man menade med demokrati.  

Till sist bör även nämnas den fostran med mål att skapa en demokratisk samhällsmedborgare 

som tidigare nämnts. Den syn på fostran som följde med enhetskolans utvecklande påverkade 

skolans demokratisering och vann stöd hos lärarna, vilket behandlats i föregående avsnitt.  

Demokratisering och fostran är alltså sammankopplade. 

5.1.3 Differentiering 

Det som kanske allra tydligast framgår av ovan uppställda argument är att ett stort antal av 

dem på ett eller annat sätt går att koppla till den diskussion och den problematisering som 

uppstod kring differentieringsfrågan. Det dröjde inte länge innan jag insåg att 

differentieringsfrågan var en av de mer livligt och utförligt diskuterade frågorna under 

enhetsskolans införande, om inte den mest diskuterade frågan. I det gamla 

parallellskolesystemet hade eleverna på ett mer uppenbart vis differentierats och delats upp 

efter begåvning och ambition i och med att vissa elever sökte sig vidare till realskola och 

andra läroverk efter avslutad grundutbildning (antingen i folkskola eller andra alternativ). När 

senare enhetsskolan förslogs svara för alla elevers utbildning till och med det nionde skolåret 

väcktes många frågor både bland folkskole- och läroverkslärare.   
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 Något förenklat kan man säga att läroverkslärarna ansåg att differentieringen i enhetsskolan 

borde ske så tidigt som möjligt, gärna inför det femte skolåret (vilket varit aktuellt under 

parallelskolesystemet), medan folkskolelärarna förespråkade en senare differentiering med det 

sjunde skolåret som tidigaste, inom förbundskretsarna accepterade, alternativ.   

Som argument för en senare differentiering framförde folkskollärarna först och främst att 

rivaliteten och hierarkier mellan olika utbildningsvägar skulle minska om eleverna hölls 

samman i gemensamma grupper under en lägre tid, och därmed erhöll en större gemensam 

referensram (se folkskola: P2). 

Läroverkslärarna å andra sidan var i regel mot den sena differentiering som enhetsskolan 

skulle innebära. Argument man förde mot detta var bland annat att de begåvningsheterogena 

klasser som en längre gemensam skolgång skulle innebära skulle bromsa de starkare 

elevernas utveckling i och med att de tvingades anpassa sig efter de svagare eleverna (se 

läroverk: C1). Detta skulle i sin tur leda till att allmänbildningsnivån i klasserna sjönk (se C3). 

Många av de argument från läroverkshåll som jag har tagit del av tyder på att läroverkslärarna 

på ett annat sätt än folkskollärarna strävade efter en så hög nivå av bildning som möjligt, 

möjligen med risken att denna bildning reserverades för en liten elit, medan folkskollärarna 

mer lade fokus på att alla skulle ha möjlighet att tillägna sig bildning. Att en differentiering 

borde äga rum var de båda överens om, frågan var bara när. Till slut beslutades det att 

differentieringen skulle ske inför det nionde skolåret. 

Som tidigare nämnts var differentieringsfrågan en av de mest omdiskuterade under tiden för 

enhetsskolans införande, och frågan har på ett eller annat sätt lyckats slingra sig in i flertalet 

av de andra kategorierna i denna komparation vilket gör att många av de här behandlade 

kategorierna på ett eller annat sätt kan sägas handla om differentiering. Kanske det tydligaste 

exemplet på hur differentieringsfrågan nästlar sig in i övriga kategorier finns att finna i nästa 

avsnitt,  nämligen det om lärargruppernas syn på inlärning. 

5.1.4 Inlärning 

Vad gäller lärarnas syn på kunskap och inlärning kan, något förenklat, sägas att båda 

grupperna var överens om att kunskapen skulle nå ut till största möjliga antal elever, men 

läroverkslärarna var uppenbart måna om att bibehålla realskolans höga kunskapsnivåer även i 

enhetsskolan, något man fruktade skulle bli svårt mycket tack vare den sena differentieringen 

(se läroverk: C3 och P1C3). Även när det kommer till mer praktiska medlen för att nå 
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kunskapsinhämtning var de båda lärargrupperna på det stora hela överens. Mindre klasser, 

mer individuellt arbete och variation i undervisningsformerna har lagts fram som förslag på 

vägar till en effektivare undervisning från båda grupperna. Det är i stället i lärarnas ambitioner 

gällande nivån på kunskaperna som skillnader finns att finna. Läroverkslärarna argumenterade 

gång på gång för vikten av en hög bildningsnivå, uppnådd främst genom en tidig 

differentiering, medan folkskolelärarna verkar ha tyckt att kunskapsmålen som kommissioner 

och skolberedningar tagit fram är orealistiskt höga.  

 

5.2 Realitet kontra ideal 

Även om både folkskol- och läroverkslärare argumenterade både för och emot delar av 

enhetsskolan med argument grundade på såväl ideal som realiteter och faktiska förhållanden, 

skulle jag ändå vilja påstå att beslutet att införa enhetsskolan till största delen var grundat på 

ideal och visioner. Alltså tycks idealen ha givits ett större utrymme i denna beslutsprocess. 

Båda lärargrupperna lade fram argument grundade på faktiska förhållanden, både för och mot 

enhetsskolans införande. Läroverkslärarnas Riksförbund utförde till exempel en empirisk 

studie för att visa på de negativa effekterna av en för sen differentiering, och folkskollärare 

har hävdat att en utökning av skolplikten till nio år inte var att rekommendera, om ens möjlig, 

på grund av bland annat lokal- och lärarbrist. Lägg till det senare exemplet till att det var 

ovanligt stora barnkullar det rörde sig om vid den här tiden.
40

 Att födelsetalen under 1930-

talet hade varit så låga gjorde att skolor drogs in och lärarutbildningen minskades. När 

födelsetalen på 1940-talet i stället blev ovanligt höga var skolväsendet inte redo att ta hand 

om alla barn i fråga om skollokaler och utbildade lärare.
41

 Arbetsmarknaden är ännu en 

realitet som såväl lärare som föräldrar hänvisade till under den här tiden, framförallt i fråga 

om att förlänga skolplikten. Ungdomarna behövs på arbetsmarknaden hette det.  

 I många fall är argumenten mot enhetsskolan grundade på just realiteter, faktiska förhållanden 

och undersökningar, och många gånger verkar man stöttat sina argument genom att belysa de 

(negativa) skillnader mellan det gamla och det nya systemet som blev så uppenbara i och med 

enhetskolans försökstid. Kort sagt så fanns det många realiteter och faktiska förhållanden som 

kan få en att fundera över hur tanken att reformera skolväsendet överhuvudtaget kunde finnas 

på kartan. Trots de många motargument som grundats på realiteter (se till exempel läroverk- 
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C4 s.19 samt Folkskola – C1P4 och C2P4 s. 23) tycks idéerna och visionerna ändå ha varit av 

stor betydelse. Ett stort antal av de argument som talar för enhetskolan är grundade på just 

ideal (se till exempel Argument från läroverkshåll – P1, s.17 och Argument från folkskolehåll 

– P1, s.21). Thom Axelsson skriver i sin avhandling att idéerna kanske föddes ur realiteterna:  

 

Genom en allmän ökad välfärd i samhället minskade klasskillnaderna vilket 
ledde till att grunden för en tudelad skola försvagades. Ett ifrågasättande 

av det parallella skolsystemet skedde först när, ett till följd av samhällsutvecklingens ökat 

utbildningsbehov, blivit uppenbart för många.
42

 

 

Axelsson fortsätter att förklara hur realiteter föder idéer: 

Enligt Richardsson och Marklund var det således radikala och liberala 

idéer som tillsammans med industrins behov drev fram förändringar och 

reformer i skolsystemet.
43

 

 

6. Sammanfattning och slutord 

För att återgå till mina frågeställningar (”Hur skiljer sig läroverkslärarnas och 

folkskolelärarnas syn på enhetsskolans införande? Vilka olika attityder och argument finns 

det för och mot enhetsskolan?” Och ”Vilka problem/möjligheter såg man med 

enhetsskolan?”) skulle man kunna säga att läroverkslärarna, som ofta argumenterade mot 

enhetsskolans införande, ofta grundade sina argument på realiteter och praktiska svårigheter 

såsom lokal- och lärarbrist eller bristande kvalitet på undervisningen. Dessutom användes ofta 

”den gamla goda realskolan” och dess resultat som en måttstock mot vilken den nya 

enhetskolan jämfördes under sin försökstid. Även fast läroverkslärarna också lyfte fram 

positiva och önskvärda saker med enhetskolan blev det snabbt uppenbart att de var måna om 

att få behålla sina läroverk och den skolform de var vana vid. De argument som talade för 

enhetsskolan kom i stor utsträckning från folkskolehåll och grundades ofta på ideal såsom lika 

villkor, rättvisa och demokrati. Därmed är det inte sagt att läroverkslärarna var mot en 

demokratisk skola, man var bara oense om vad en demokratisk skola borde innebära och hur 

man bäst åstadkom en sådan. Det som undersökningen dock visar är att motargument (främst 

från läroverkshåll) ofta grundats på faktiska iakttaganden och realiteter medan de argument 

som talat för enhetsskolan (oftast från folkskolehåll) i större utsträckning grundades på mer 

abstrakta ideal och visioner.     

                                                           
42

 Axelsson, T. 2007 s. 11 
43

 Axelsson, T. 2007 s. 11 



31 
 

Även om båda lärargrupperna såg de demokratiseringsmöjligheter som kunde göras möjliga i 

och med skolans ökade utbredning på landsbygden (till exempel) är det uppenbart att 

läroverkslärarna ofta argumenterade för att ”rädda” läroverket och deras fortsatta anställning 

däri. Det som tycks ha varit den mest livligt diskuterade frågan och material för argument 

såväl för som mot enhetskolan är frågan om differentiering. I stort sett alla jämförda punkter 

under kapitel 5.1 (s.25) kan på ett eller annat sätt kopplas till frågan om differentiering samt 

dess för- och nackdelar. Vissa såg den senare differentiering som enhetskolan skulle innebära 

som en klar fördel, medan andra menade att det skulle försämra det svenska skolväsendet 

avsevärt.  

Trots de förhållanden och de argument som nämnts ovan gick man alltså vidare med 

enhetsskoletanken och dess idéer om jämlikhet, demokrati och rättvisa. Oavsett om idén med 

enhetsskolan kom från Fridtjuv Bergs idé om en bottenskola i slutet av 1800-talet eller om 

den växte fram i samband på det övriga samhällets utveckling, anser jag efter avslutad 

undersökning att idéerna och visionerna var den starkaste drivkraften under tiden då 

enhetsskolan och så småningom grundskolan togs fram.  

Att enhetsskolan var ett viktigt steg på vägen mot dagens skolsystem där tanken om ”en skola 

för alla” är dominerande är jag övertygad om. Dock visar det sig att vägen dit inte var någon 

enkel sådan. Den krävde både en och två kompromisser från både lärare, politiker och 

reformivrande eldsjälar, men till sist kom alltså enhetskolan att införas och den jämlika skolan 

var ett steg närmre.   
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