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Abstract 
The study delves into reasons and arguments why Kristofferskolan, the first Waldorf school in 

Sweden, was able to get financial aid from the government in a time when it was unthinkable 

to support private schools in Sweden. From the 1950s until the 1990s publicly controlled 

schools were the norm in the Swedish school system and private schools were systematically 

dismantled. The government of this time motivated the objective of centralization with it being 

a democratization process to achieve equality. The public-school system was transformed 

during the 1950s and this transformation needed inspiration. Ironically this was found in private 

schools such as Kristofferskolan since it had a unique pedagogy, waldorf pedagogy. The study 

draws the conclusion that a long period of persuasion from the actors supporting the school’s 

principles was set into play, in which to convince the government of allowing the privately-

operated school to be able to base the education on waldorf pedagogy. The reason why the 

school could flourish during these times was proved to come down to forces not foreseen by 

first glance. Lobbyism by the founders of Kristofferskolan to get the media on their side was 

discovered to be one of the utmost reasons to how the school could convince the government 

of providing subsidies yearly. The study was made using the method argumentation analysis 

and qualitative text analysis. 
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Inledning 
Kritiken mot dagens styrning av det svenska skolväsendet är omfattande. Många åtgärder 

föreslås för att styra om skolsystemet i någon riktning i förhoppningen att det ska göra systemet 

bättre anpassat för nutidens utmaningar. Vad som är skälet till att det svenska skolsystemet inte 

anses optimalt råder det dock delade åsikter om. Många debattörer pekar på kommunaliseringen 

av skolan och/eller vinstfrågan i och med friskolereformen som roten till problemen. Tidningen 

Skolvärlden, utgiven av Lärarnas Riksförbund driver opinion för ett åter-förstatligande av 

skolan, de har till exempel publicerat en artikel som hänvisar till en utredning av Novus Opinion 

som menar på att 6 av 10 svenskar vill att skolan ska åter förstatligas. Skolvärlden menar att 

”Staten borde ta över huvudansvaret för finansiering av skolan, lärare och rektorer”.1 Vissa av 

riksdagspartierna driver också kravet på förstatligande av skolan, till exempel Liberalerna som 

menar att det krävs en ökning av likvärdigheten samt bättre styrning vilket nås genom ett 

förstatligande.2 Till skillnad från Liberalerna ser inte Vänsterpartiet endast problem med dagens 

kommunalisering utan även med vinstfrågan. De menar på att ”vi ska ha en jämlik skola” och 

kallar dagens skola för ”flumskola”, ”skolor går i konkurs, vi har religiösa friskolor som gör 

lite som de vill”, sa Jonas Sjöstedt i en intervju i SVT 2017.3  

Debatten om religiöst inflytande i skolan har också flammat upp i mediedebatten och i sociala 

medier. Svenska Dagbladet har till exempel dedikerat en hel rubrik till att sammanställa artiklar 

om debatten kring religiösa friskolor, där över ett dussin exempel på artiklar propagerar för sin 

ståndpunkt i frågan.4 När Jonas Sjöstedt och Jan Björklund går ut och båda kräver stopp för 

etablerandet av religiösa friskolor är det inte av en vänster/höger princip utan för att de båda 

omfamnar sekularismens tankemönster, dvs idén om att samhället bör sträva mot att bli mer 

sekulärt och därmed avskilt från religiösa intryck.5 Denna debatt har som alla debatter sin 

historiska bakgrund. Friskolereformen 1992 lade grunden för en ny form av tolerans för 

religiöst inflytande i skolvärlden.  

Den här debatten kring decentralisering kontra centralisering samt jämlikhetsideal kontra 

frihetsideal har förekommit tidigare i den svenska skolpolitiska debatten. Före 1950-talet var 

                                                             
1 http://skolvarlden.se/artiklar/6-av-10-vill-ha-statlig-skola (2017-12-06) 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/bocker/kommunaliseringenavskolan/10argumentforenstatligskola.4.e8f5e651

351c85810680007358.html (2017-12-06) 
2 https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-liberalerna-vill-infora-tidigare-betyg-och-en-statlig-skola/ (2017-12-06) 
3 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sjostedt-v-vi-ska-ha-en-jamlik-skola (2017-12-06) 
4 https://www.svd.se/om/debatten-om-religiosa-friskolor (2017-10-26) 

5 http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7rRbB/stor-oenighet-i-alliansen-kring-religiosa-friskolor & 

https://www.svd.se/s-krav-bort-med-religiosa-inslag-i-skolan (2017-12-03) 

http://skolvarlden.se/artiklar/6-av-10-vill-ha-statlig-skola
https://www.lr.se/opinionpaverkan/bocker/kommunaliseringenavskolan/10argumentforenstatligskola.4.e8f5e651351c85810680007358.html
https://www.lr.se/opinionpaverkan/bocker/kommunaliseringenavskolan/10argumentforenstatligskola.4.e8f5e651351c85810680007358.html
https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-liberalerna-vill-infora-tidigare-betyg-och-en-statlig-skola/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sjostedt-v-vi-ska-ha-en-jamlik-skola
https://www.svd.se/om/debatten-om-religiosa-friskolor
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7rRbB/stor-oenighet-i-alliansen-kring-religiosa-friskolor
https://www.svd.se/s-krav-bort-med-religiosa-inslag-i-skolan
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systemet splittrat och bestod av ett parallellt system med olika profiler och huvudmän. Från 50-

talet knöt sekularismen ett starkt vänskapsband med den svenska staten och inte minst med 

socialdemokratin. Detta till den grad att dåvarande kyrkoministern Alva Myrdal vägrade att 

skriva på en FN-konvention om barns rättigheter i skolan under hela 50-talet då hon ansåg att 

religiösa skolor då kunde få etableras.6 Från 1950-talet fram till friskolereformen präglades det 

svenska skolsystemet av jämlikhetstanken och en övertygelse om att vetenskapligt baserad 

kunskap skulle utgöra normen inom skolvärldens väggar. Mitt i denna tid av sekularisering, 

demokratisering och centralisering träder en liten skola med eget styre fram i Stockholm, och 

den skär rakt igenom tidsandan. Det är en skola som har den nyandliga rörelsen antroposofi i 

ryggen, men trots det satt inte staten käppar i hjulen för verksamheten och skolan fick upprätta 

en egen särställning från det svenska skolsystemet. Den här skolan är Kristofferskolan och 

denna uppsats undersöker på vilket sätt staten förhöll sig till skolans vilja om att få statsbidrag 

i en tidsanda där skolpolitiken var emot enskilt styre, friskolor och religiösa uttryck i 

undervisningen. Waldorfskolor i Sverige kom till stora delar att etableras i Sverige tack vare 

det framgångsrika exemplet Kristofferskolan som var en av de få fristående skolorna som 

beviljades statsbidrag innan friskolereformen 1992.  

Syfte & Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är tudelat. För det första är det att analysera varför Kristofferskolan 

fick statsbidrag och vilka argument som användes kring statsbidrag i debatten. För det andra 

handlar det om att undersöka hur de individer och grupper som verkade för statsbidrag gick till 

väga för att vinna gehör för sin ståndpunkt. Tidens anda var således för sekularisering, 

demokratisering och centralisering, ändå skapade sig den potentiellt religiösa Kristofferskolan 

en särställning till det svenska skolsystemet genom att statsbidraget garanterade skolans 

överlevnad, jag vill veta hur det gick till.  

• Vilka röster ställde sig bakom statsbidrag till Kristofferskolan mellan åren 1957–1962 

och vilka röster vände sig mot statsbidrag? 

• Vilka argument användes i den politiska debatten kring frågan om statsbidrag till 

Kristofferskolan?  

• Hur förändrades debatten och synen på Kristofferskolan i riksdagen från 1957 till 1962? 

• Hur kom det sig att regeringen stödde Kristofferskolan finansiellt i en tidsanda av 

centralisering, demokratisering och sekularisering?  

                                                             
6 https://www.sydsvenskan.se/2007-08-05/nja-till-religiosa-friskolor (2017-12-06) 

https://www.sydsvenskan.se/2007-08-05/nja-till-religiosa-friskolor
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• Hur agerade aktörerna som ville se ett statsbidrag till Kristofferskolan beviljat?  

 

Bakgrund 

Antroposofi, waldorfskolor och dess expansion 
Waldorfpedagogiken som Kristofferskolan grundar sin pedagogik på har rötter inom 

antroposofin. Waldorfpedagogikens grundare baserade mycket av pedagogiken på 

antroposofins livsåskådning.7 Men vad är antroposofi? Det är ett brett och komplext koncept 

som kortfattat handlar om att utveckla kunskaper som både är konkreta och symboliska. Dessa 

kunskaper bärs upp av personens övertygelse och etiska förmåga till att vara en god individ. 

Denna bildningsaspekt är ”livsnerven” i antroposofin. Grundaren av antroposofin Rudolf 

Steiner, har sammanfattat detta ideal som: ”Varje idé, som inte blir till ett ideal för dig, dödar 

en kraft i din själ, men varje idé, som blir till ett ideal, skapar livskrafter inom dig. ”8 Detta citat 

visar på vikten i bildningsprocessen, att kunskap ska användas för att skapa bildning som är 

moraliskt kodad. Antroposofin ser därmed en symbios mellan kunskap och moral och att denna 

symbios gör individen mer upplyst.9  

Steiner anslöt sig till det andliga förhållningssättet expansionismen, vilket innebär att han ansåg 

att vetenskap kan användas för att ”legitimera, underbygga och bekräfta metafysiska idéer” 

istället för motsatsen. Steiner menade att människor måste studera och lära sig hantera det 

transcendenta på ett teoretiskt plan, men att studierna behöver ske på ett vetenskapligt vis. 

Därmed menade Steiner att existensen av en andlig transcendent dimension finns men att denna 

endast kan hanteras genom en mognadsprocess som är intellektuell och moraliskt betingad. 

Vetenskapen ger oss en etisk livskraft genom att vara en bildningsprocess, menade han.10 Idag 

finns det olika grenar och olika livsåskådningar inom antroposofin. Alla involverade inom 

denna rörelse ansluter sig dock till delar av det Steiner förespråkade.11 

Industriägaren Emil Molt och pedagogen Herbert Hahn var bland de första som ville omsätta 

de antroposofiska idéerna i praktiken. De utvecklade fortbildningskurser på cigarettfabriken 

Waldorf-Astonia i Stuttgart. Kurserna hade en koppling till arbetet i fabriken och innehöll 

                                                             
7 Lejon Håkan, ”Historien om den antroposofiska humanismen: Den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt 
perspektiv 1880–1980” (1997) Almqvist & Wiksell International Stockholm s. 98, 99 

8 Lejon Håkan, (1997) s. 1, 2, 8, 9, 98 
9 Lejon Håkan, (1997) s. 2 
10 Lejon Håkan, (1997) s.1, 2 
11 Lejon Håkan, (1997) s. 3 
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kunskap om den industriella verksamheten som tobaksberedning och företagsförvaltning. Men 

kurserna innehöll även geografi, språk samt sociala och politiska ämnen. Kvinnors möjligheter 

att arbeta i Tyskland blev med tiden sämre vilket påverkade kursens existens, därmed kom Molt 

och Hahn på idén att starta undervisning för barn istället. Steiner blev år 1919, några år senare, 

inbjuden till att delta i ett planeringsråd. Vid det här mötet meddelade Molt att han var beredd 

att bidra med ett startkapital för en skolverksamhet. Denna verksamhet kom att benämnas som 

den första waldorfskolan efter företagets namn, och la grunden för en antroposofisk och 

reformpedagogisk bildningsidé. Efter första världskriget stod det tyska skolsystemet inför ett 

systemskifte, det innebar en öppenhet för nya kreativa skolformer och waldorfskolorna blev ett 

välkommet tillslag i denna pedagogiska reformrörelse.12 

Rudolf Steiner rörde sig tidigt i sitt liv i socialistiska kretsar men efter att socialisterna började 

förespråka en enhetlig skolgång blev Steiner dess motståndare då han menade att detta skulle 

motverka pedagogiska reformer. Med inspiration från bland annat Ellen Key förde Steiner och 

andra antroposofer ett samarbete med konstnärs- och konsthantverksrörelsen och använde 

inslag därifrån i waldorfpedagogiken. Några betydelsefulla delar inom Steiners 

reformpedagogik inkluderade en helhetssyn på den pedagogiska verksamheten, en 

utvecklingspsykologi som betonade att pedagogiken ska följa barnet från liten till vuxen, en 

bildning för hela människan samt vikten av konst som ett pedagogiskt medel.13 

Tanken bakom waldorfskolan var att den skulle vara en reformskola och en friskola. Skolan 

skulle inte bli en utbildningsinstitution, eller förespråka en viss ideologi, inte heller få någon 

sekteristisk struktur. Idén var att reformera samtidens kultur och samhälle via pedagogiken och 

att skolan skulle styras av lärarlag och föräldrar utan rektor och statligt styre.14 Steiner ansåg 

att lärarna inte skulle lära ut antroposofi utan endast kunna mycket om det. Det 

utvecklingspsykologiska perspektivet förekom dock som ett antroposofiskt inslag i 

undervisningen. Det var en ”förlossningskonst som hämtar fram de egenskaper som eleven 

genom reinkarnationen och sitt livsöde burit med sig i livet”. Även daglig meditativ utövning 

av lärarna samt övning på att ”upptäcka vardagslivets transcendenta signaler” var 

förekommande inslag av antroposofi i undervisningen. 15  Waldorfskolorna blev sedan ett 

internationellt fenomen. Beträffande Sverige har det efter Kristofferskolans grundande 1949 

                                                             
12 Lejon Håkan, (1997) s. 98, 99 
13 Lejon Håkan, (1997) s. 99–101 
14 Lejon Håkan, (1997) s. 100, 101 
15 Lejon Håkan, (1997) s. 102 
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tillkommit många Waldorfskolor med anledning av ett exponentiellt ökat intresse för 

skolformen. 16 

Kristofferskolans grundande 
Kristofferskolan etablerades under åren 1949 och 1950 och därefter ökade hastigt antalet elever. 

Den 8e juli 1949 samlades grundarna i en våning på Norr Mälarstrand. Inspektören från 

skolöverstyrelsen anslog att undervisningen fick påbörjas. Redan vid starten blev skolan 

uppmärksammad av pressen för sin experimentella pedagogik. Under de första åren hade 

studiegruppen svårt att hitta lokaler och flyttade runt, men 1952 fick skolan en mer permanent 

lokal på Malmskillnadsgatan. Planen blev att upprätta en 12årig skolgång utan studentexamen 

och kompromisslöst följa waldorfpedagogik. 17  Skolan finansierades till viss del genom 

individuella elevavgifter och lärarna kom överens med föräldrarna om vilken summa som 

upplevdes rimlig.18 Skolan hade sedan dess grundande stått under inspektion av Stockholms 

folkskoledirektion. 1957 ansökte skolan för första gången om statsbidrag, vilket innebar att 

skolan utsattes för en omfattande utredning av skolöverstyrelsen, dåtidens motsvarighet till 

Skolverket. Allt eftersom skolan växte blev behovet av eget skolbygge och statsbidrag större.19 

Folkskolor, friskolor och statsbidrag 
1842 års folkskolestadga bekräftade att det var statens ansvar att styra över medborgares 

undervisning och uppfostran. I decennierna därefter upprättades det nationellt kyrkligt styrda 

folkskolor som en grundläggande utbildning för alla barn som hade möjligheten. Folkskolan 

var kommunalt styrd till skillnad från de statligt styrda läroverken och tog över delar 

undervisningen i hemmet på 1800-talet. På sidan av existerade undervisning i privat regi via 

undervisning av privata pedagoger. 20 Under andra halvan av 1800-talet växte det fram skolor 

med privat huvudmannaskap. Ofta var dessa förberedande skolor till högre enskilda skolor, 

oftast till flickskolor. Läroverken som växte fram under 1800-talet mottog uteslutande pojkar, 

först under 1900-talet fick flickor tillgång till dessa. Den privata regin avvecklades under 1930- 

och 1940-talen i och med en kommunalisering av flickskolan. Andra privatägda skolor 

minskade också i omfattning under samma tid, främst för att undervisningen blev bättre i 

                                                             
16 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, ”Fristående skolor för skolpliktiga elever: 
delbetänkande /av Kommittén angående skolor med enskild huvudman” (1981) Stockholm: Liber 
Förlag/Allmänna förl. s. 23, 24, 58, 59 
17 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, ”Skola med självstyre: Kristofferskolan 50 år” (1999) Stockholm: 
Levande kunskap; Bromma: Kristofferskolans s. 14–21  
18 Riksdagsbiblioteket, ”Nr 123: av fröken m.fl. om anslag till Kristofferskolan i Stockholm” (1960)  
19 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, s. 14-21 
20 Richardson Gunnar, ”Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu”, (2010), Lund 
studentlitteratur, s. 44, 50, 51 
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folkskolorna och att det innebar en ekonomisk lättnad för föräldrarna. Få av dessa skolor i privat 

regi levde kvar.21 1919 fanns nästan lika många elever i de statsunderstödda enskilda skolorna 

som det fanns i det allmänna läroverket, cirka 26 000 vardera, däremot var båda systemen nästan 

exklusivt för ett kön. 1959 fanns det lika många flickor som pojkar i det offentliga skolsystemet 

med 200 000 elever totalt medan enskilda skolor då endast hade 11 000 elever. 1981 visade 

siffran 5600.22 Utredningen visar att under andra halvan av 1800-talet började statsbidrag ges 

ut till privata skolor och blev snabbt en vanligt förekommande åtgärd för till exempel 

flickskolor. Antingen tillämpades utgivandet av statsbidrag för att skolan i fråga ansågs bedriva 

betydande pedagogisk försöksverksamhet eller för att skolan bidrog till att begränsa 

skolväsendets utgifter. Dessa statsbidrag var flest vid skolkommissionen 1918 som beslutade 

att andelen skolor i privat regi måste minska. Dock hade man inte avsikten att helt överlåta 

undervisningen till ett offentligt system, men allt eftersom var det dock det som trenden gick 

mot, en centralisering av skolväsendet. 23 I och med detta kom den första undervisningsplanen 

1919 och detta stärkte statens grepp över skolan även på ett ideologiskt och juridiskt plan. 

Andelen statsbidrag ökade kraftig under första halvan av 1900-talet samtidigt som 

huvudmannaskapet för skolan succesivt övergick från det kyrkliga till det kommunala. 

Organiseringen av skolsystemet kom att bli allt mer offentligt styrd på samhällets alla nivåer, 

inrättandet av folkskolöverstyrelsen (1914) var en del av denna process.24 

Forskningsläge 

Historikern Gunnar Richardson gör en sammanfattning av svensk utbildningshistoria och dess 

relation till samhället ifrån medeltiden till idag i Svensk utbildningshistoria: Skola och Samhälle 

förr och nu. Innan 1950-talet präglades skolvärlden av ett parallellt skolsystem, menar 

Richardson. Efterkrigstiden anda innebar utvecklingen från ett parallellt skolsystem till 

grundskolan och Richardson ser privatskolors minskade omfattning, sekularisering, 

resurstillskott, demokratisering och en utbildningsoptimism som några av de största bidragande 

faktorerna till skolsystemets omvandling. 25  Richardson menar att alla var överens om att 

                                                             
21 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 17, 18 
22  SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 18, 19 
23 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 18–21 
24 Skott Pia, i Larsson Esbjörn, Westberg Johannes, ”Utbildningshistoria: En introduktion” Red. (2015) Lund: 
Studentlitteratur s. 424–427 
25 Richardson Gunnar (2010), s. 135-139 
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framtiden krävde en samorganisation av dessa system till en enhetlig skola, med 

skolkommissionens stöd kom detta sedan att bilda grunden för grundskolan.26  

Efter långa utredningar sammanställdes en proposition inför 1950 års riksdag med förslag om 

att skolplikten skulle förlängas till nio år och att enhetsskolan skulle påbörja försöksverksamhet 

i vissa delar av landet. Enligt Richardson antogs propositionen så gott som enhälligt. Motivet 

var att höja den allmänna bildningsnivån (bl.a. genom att förlänga skolgången och införa 

engelska som obligatoriskt ämne), att demokratisera skolväsendet (genom att skapa bättre 

utbildningsmöjligheter för tidigare eftersatta elevgrupper, avskaffa parallellskolesystemet och 

genomföra en pedagogisk nydaning med inriktning på samarbete och elevaktivitet) samt göra 

den praktiska utbildningen likvärdig med den teoretiska. 27 Det handlade med andra ord om en 

massivt omstrukturering av hela det svenska skolsystemet. Det bör dock tillägas att det 

existerade viss politisk splittring i frågan om en enhetlig skola, det borgliga blocket var generellt 

mer skeptisk, med hänsyn till vad det skulle innebära för skolresultaten.28  

Skolbeslutet 1962 var ett av 1900-talets mest omfattande reformer på skolområdet. En politisk 

schism existerade i frågan mellan vänster och höger. På vänsterkanten hyllades enhetsskolans 

potential och jämlikhetsideal, medan högerkanten hade en mer positiv syn på gamla realskolans 

höga kunskapskrav och en bild av att detta kunde förfalla med en fullständigt enhetlig skola. 

Efter långa debatter och kompromisser fastställes att flickskolan, folkskolan och realskolan 

skulle avvecklas och ersättas med grundskolan som innebar en 9-årig obligatorisk utbildning. 

Här fastställdes även att detta nya skolsystem skulle innefatta tre stadier, låg-, mellan- och 

högstadium samt att kristendomsundervisningen skulle vara objektiv och inte konfessionell, 

detta ämne övergick några år senare till att bli religionskunskap, menar Richardson. 29 

Enhetsskolan skapades som ett experiment 1950 och växte succesivt fram till år 1962 då den 

genom ett skolbeslut hade skapat förutsättningarna för grundskolan. En av de få 

differentieringarna som tilläts var några få experimentella skolor för att utvärdera deras 

potential som bollplank för den enhetliga skolan.30  

Religionsvetarna Jenny Berglund och Göran Larsson beskriver dagens arena med religiösa 

friskolor och ger även historiska perspektiv i frågan i Religiösa friskolor i Sverige. Berglund 

och Larsson går igenom religiösa skolors etablerande och profil med allt från konfessionella 

                                                             
26 Richardson Gunnar (2010), s. 110, 111 
27 Richardson Gunnar (2010), s. 110, 111 
28 Richardson Gunnar (2010), s. 112, 113 
29 Richardson Gunnar (2010), s. 114, 115 
30 Richardson Gunnar (2010), s. 96, 97, 136 
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kristna skolor med lång historia till waldorfskolor och muslimska friskolor.31 Berglund och 

Larsson definierar vad en religiös friskola är och visar på statistik från Skolverket från 2006 

som fördelar de konfessionella uttrycken i skolor utifrån tre kategorier: Konfessionell, Waldorf 

och allmän. Waldorfskolor bygger på skolgång med en viss livsåskådning menar Berglund och 

Larsson. Skolan grundas i antroposofi men kallas inte för konfessionell av skolverket utan ges 

en egen kategori. Många religionsvetare har dock klassificerat rörelsen som en nyreligiös 

rörelse menar Berglund och Larsson.32 Berglund och Larsson presenterar en av Sveriges äldsta 

friskolor (där privatskolor inte inräknas då de drivs av elevavgifter), den judiska skolan 

Hillelskolan i Stockholm. Hillelskolan var självfinansierad till 1969 då Olof Palme ställde sig 

bakom skolan och den för första gången fick statsbidrag. Skolan grundades år 1955 och 

föreningen bakom bildades året innan. Skolan står på judisk grund och finns kvar än idag.33  

En offentlig statlig utredning tillsattes år 1981 som ett delbetänkande av kommittén om dåtidens 

skolor med enskild huvudman, med andra ord skolor där staten inte var huvudman utan hade 

istället ett självstyre. Utredningen innehåller en kartläggning över dåtidens existerande skolor 

med enskild huvudman, över hur finansieringen såg ut och konkreta lagförslag som behovet av 

ett samlat begrepp för dessa skolor (vilket blev friskolor). Utredningen ger en historisk 

tillbakablick över hur fenomenet skolor med enskild huvudman har växt fram i samband med 

förändringar i skolväsendet. Här beskrivs det att fenomenet vuxit inte minst bland individer 

som vill starta waldorfskolor. Utredningen från 1981 menar att det har funnits en stor vilja att 

följa waldorfpedagogik då den faller utanför ramen för den reguljära skolgången. Föräldrarnas 

engagemang i skolorna och pedagogiken varit en bidragande orsak till att staten har tillåtit 

grundandet av waldorfskolor, fastslog utredningen.  

Ett av de mest intressanta styckena i utredningen för denna studie behandlar en kartläggning av 

alla skolor med enskild huvudman 1981. Av utredningen framgår det att; Kristofferskolan var 

den första skolan i Sverige med potentiellt andlig/religiös profil att få statsbidrag. Därefter fick 

den judiska Hillelskolan i Stockholm statsbidrag, en skola med mer tydlig konfessionell profil. 

År 1981 hade skolor med beviljat statsbidrag utökats till totalt fyra stycken. Krisofferskolan var 

dock den enda av dessa som har undervisning även på gymnasienivå.34 De andra enskilda 

skolorna som sedan tidigare fick statsbidrag var vissa privatskolor, dessa gick under en egen 

                                                             
31 Berglund Jenny, Larsson Göran, ”Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv”, (2007), Lund: 
Studentlitteratur s. 7 
32 Berglund Jenny, Larsson, Göran, (2007), s. 9, 10 
33 Berglund Jenny, Larsson, Göran, (2007), s. 119, 120, 122 
34 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 22–26, 84 



12 
 

förordning, förordningen (1964:137). Dessa skolor var internatskolor, skolor med en viss 

pedagogisk profil eller minoritetsskolor. I förteckningen finns tio waldorfskolor vilket visar på 

att nio Waldorfskolor etablerades över hela Sverige mellan Kristofferskolans grundande 1949 

och 1981 då utredningen publicerades. 35  

Av utredningen 1981 framgår det att många i waldorfrörelsen då såg statsbidrag som en 

nödvändighet för att kunna starta nya waldorfskolor och att en återhållsam politik av staten vad 

gäller statsbidrag kan skapa viss ilska inom den växande waldorfrörelsen gentemot staten. 

Höjda/återinförda elevavgifter verkade enligt utredningen inte vara ett alternativ för rörelsen 

som vill ”tillämpa principen att ingen av ekonomiska skäl skall vara förhindrad att låta sina 

barn gå i dessa skolor”. 36  I anslutning till detta uppskattar utredningen waldorfskolornas 

utomordentliga hantering av statsbidraget sedan till exempel Kristofferskolan har haft många 

ansenliga studiebesök. Utredningen från 1981 ansåg dock att waldorfrörelsen inte kunde 

fortsätta växa i sin nuvarande form utan att avregleringar var nödvändigt.37 Utredningen 1981 

visar att det fanns inspiration att hämta från Waldorfskolor till den allmänna skolan.38 Samtidigt 

riktas viss kritik mot utredningen av Waldorfskolorna, till exempel hade de lika många elever 

med särskilda behov som i den allmän skola men var inte lika bra anpassade att ta hand om 

dessa elever som det allmänna.39 

Frågan om statsbidrag behandlades djupgående först vid 1957 års skolberedning där det 

fastslogs att statsbidrag nästan endast borde ges till privata internatskolor där staten inte är väl 

anpassad för att ta hand om eleverna. Exempel på detta var barn till utlandssvenskar, barn till 

utländska medborgare som hade föräldrar som var här på ett längre uppdrag, barn från splittrade 

hem och barn i akut behov av miljöombyte. I övrigt fanns det två reell möjligheter att bevilja 

och det var om skolan riktade sig till en specifik minoritet eller att den gällande skolan bedrev 

experimentell pedagogik som var av en särskilt betygande art för skolväsendet.40  

Religionsvetaren Liselott frisk angriper frågan om huruvida waldorfpedagogiken har en religiös 

aspekt eller inte i Waldorfpedagogiken: Religion eller inte. Enligt Frisk har vissa anklagat 

skolformen för religiös indoktrinering samtidigt som denna religiösa sida inte visas utåt mot 

allmänheten. Enligt dessa kritiker profilerar sig skolan som sekulär utåt, trots att den för en 

                                                             
35 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 22–26 
36 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 88, 108 
37 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 108 
38 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 95 
39 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 42 
40 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 19–22 
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religiös agenda och att skolformen tar beslut utifrån religiösa ståndpunkter men att dessa inte 

synliggörs. Frisk menar att antroposofin inte är enhetlig religiös lära, men att fler av de 

viktigaste kriterierna för att kategoriseras som en religion uppfylls av antroposofin och att den 

därmed kan ses som en religiös lära från ett religionsvetenskapligt perspektiv.41 Ett exempel är 

att människor anses bära på metafysiska delar som existerar i ”en andlig värld före födelsen”.42 

Rörelsen själv ser sig dock inte som religiös, utan anser att de bedriver så kallad andevetenskap. 

Detta gällde antroposofin, men Frisk vill ta reda på om waldorfpedagogiken kan påstås vara en 

religiös eller inte. Kortfattat är Frisks slutsats att Waldorfpedagogiken är en hybrid produkt som 

både kan relatera de pedagogiska metoderna till antroposofi men också frikopplas från 

detsamma. Det finns en antroposofisk ideologi som kan uttryckas av lärare, men detta tillämpas 

inte av alla. Vissa elever visade på en distans till den antroposofiska åskådningen trots att de 

gått på skolan länge. Föräldrarnas bakgrund påverkade elevernas syn på pedagogiken.43  

Processen mot både decentralisering och målstyrning växte enligt pedagogen Pia Skott fram 

delvis via en internationell strömning. Delvis uppkom kritiken inifrån då systemet upplevdes 

fyrkantigt, till exempel gick uppemot 40% av eleverna i någon specialundervisning i skolan för 

att deras behov skulle kunna täckas. Utredningar genomfördes under denna tid och dessa pekade 

på ett behov av förändring och en vilja för decentralisering. Skott diskuterar nutidens läge med 

statlig styrning i skolväsendet samt hur kritiserat och ansträngt dagens skolsystem är. Vissa 

kommuner har anpassat sig och lyckas hantera friskolor väl medan andra har lyckats desto 

sämre. Skott hävdar att dagens decentraliserade styrning begränsar politikers möjligheter att 

ingripa och omforma utvecklingen i kommunerna när det går fel. Skott spekulerar i att det finns 

tre vägar som skolans ägandeform kan gå, nummer ett är att det fortsätter som det gör, nummer 

två är att försöka utveckla/förbättra dagens huvudmannaskap så den skapar mer kvalité och 

nummer tre att närma sig ett förstatligande av skolan i någon form. Här lyfter Skott att det finns 

ett frågetecken kring hur detta förstatligande ska se ut, ska alla delar av kommunens ansvar falla 

tillbaka på staten eller ska endast den ekonomiska styrningen bli statlig verksamhet? Ska staten 

också bli ansvarig för anställningen av lärare samt målen som ska nås i läroplanen? En 

utveckling av huvudmannaskapet hade inneburit en revidering av det nuvarande systemet. Till 

exempel skulle mer ekonomiskt ansvar kunna tilldelas staten, spekulerar Skott.44 

                                                             
41 Frisk Liselott, ”Waldorfpedagogiken -Religion eller inte?” (2014), Din, s. 51 
42 Frisk Liselott, (2014), s. 51 
43 Frisk Liselott, (2014) s. 49–51, 60, 62, 63 
44 Skott Pia, i Larsson Esbjörn, Westberg Johannes, (2015) s. 427–434 
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Pedagogen och skolforskaren Sixten Marklund skriver i boken Vår nya skola om 

försöksverksamheten inför införandet av grundskolan. En omfattande proposition lades fram 

till 1950 års riksdag med målsättningen att ge ett förslag för det svenska utbildningsväsendets 

utveckling i framtiden. Denna proposition grundades till stor del på skolkommissionens tidigare 

förslag. Propositionen ansågs så pass viktig att ett utskott skapades för att hantera den. Den 

slutade i en kompromiss och låg till grund för 1950 års skolbeslut som innebar att 

försöksverksamhet skulle påbörjas. Målet med denna försöksverksamhet var etablerandet av en 

enhetlig nio-årig skola. Här uppstod dock en politisk spricka. Vissa ansåg att bara om 

försöksverksamheten visade sig funktionell och lämplig, så skulle etablerandet av en enhetlig 

skola genomföras. Andra ansåg att försöksverksamheten endast skulle belysa hur denna nya 

skola skulle etableras då beslutet om att den skulle upprättas redan var givet. Via uttalanden i 

riksdagen år 1956 och 1957 beslutades det att endast den först nämna positionen skulle bestå. 

En enhetlig skola var säkerställd.45 

I realiteten startades försöksverksamhet året dessförinnan, 1949 men existerade då endast på ett 

teoretiskt och pedagogiskt plan. 114 av Sveriges kommuner sade sig vara villiga att ingå i 

försöksverksamheten och 14 av dessa valdes ut. Med tiden ökade omfattningen exponentiellt 

genom att fler kommuner anslöt sig. Arbetet påbörjades med vissa årskurser men övergick till 

att innefatta alla som ingår i dagens grundskola. Till en början led verksamheten av stora brister 

i allt från personal till läroböcker. Störst var bristerna på dagens motsvarighet till högstadiet. 

Försöksverksamheten blev inte endast en prövning av den nya skolformen utan även en lösning 

för bristen på antalet realskolor (årskurs 7–9) som höll på att avvecklas. Jämförelser med äldre 

skolformer gjordes och detta ansågs problematiskt av makthavarna som ansåg att 

försöksverksamheten skulle lägga grunden för den nya skolan förutsättningslöst, dvs oavsett 

tidigare skolstrukturer. Försöksverksamhetens osäkerhet gjorde att lärarna i 

försöksverksamheten ofta var rädda för att pröva sig fram med nyare och friare pedagogik för 

undervisningen. Under dessa år omgjordes de gamla skolformerna markant för att omvandlas 

till den enhetliga skolan som kom att heta grundskolan.46  

En skillnad mellan försöksskolan och den tidigare folkskolan var att försöksskolan innehöll 

engelska som ett obligatoriskt ämne för årskurserna 5 och 6, vilket innebar en minskning av 

svenskundervisningen. Kursupplägget var osäkert under denna försökstid, olika nivåer på 

kurser samt alternativkurser testades men lades ned. Det svåraste arbetet i försöksverksamheten 

                                                             
45 Marklund Sixten, ”Vår nya skola för barn ungdom och vuxna” (1971) Stockholm: Bonnier, s. 41–42 
46 Marklund Sixten, (1971) s. 44–48 
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låg i det inre arbetet med skolans utrustning, fostringsuppdrag och pedagogik. Många tekniska 

hjälpmedel så som projektorer, bandspelare och sedan tv-apparater tillfördes samt en utrustning 

av skolbibliotek. Den pedagogiska utmaningen underlättades genom att skolöverstyrelsen 

anlitade kringresande konsulter som lärde lärare hur de skulle tolka nya läroplaner. 

Försöksverksamheten ansågs dock leda till att elever i större grad än tidigare kände sig 

utmattade av all teori och läsning, menar Marklund. Genom 1957 års skolbeslut bestämdes det 

att allt kursinnehåll skulle undersökas och att mål skulle uppsättas om skolans uppgift i 

samhället. Vad för förutsättningar skolan skulle skapa för eleverna var med andra ord inte 

givna.47 

Teorianknytning 

I teorin för denna studie går jag in med allmänna förståelsen att centraliseringens ambitioner 

medvetet kan ha gjort det problematiskt att starta och finansiera en skola med enskilt styre, då 

kraven för att få statsbidrag medvetet var utformade med oerhört snäva krav under den 

utbildningshistoriska epoken mellan 1950 och 1975. Teorin utgår också från ett erkännande av 

att staten med visst tvekan skapade en lucka, dock en snäv sådan, som gjorde det möjligt för 

vissa privat styrda skolor med särskilt unik pedagogisk karaktär att få bli godkända statsbidrag 

då det gynnade försöksverksamheten i dess avsikt att skapa en skola med modern och bra 

pedagogik för alla barn. Teorin grundas också i att centraliseringens epok tog slut fram emot 

1980-talet men att det idag finns tendenser som visar på att pendeln kan svänga tillbaka mot 

mer centralisering på grund av ett stort missnöje med skolsystemet. Slutligen förutsätter jag 

också att en religiös profil på en skola inte går i linje med dagens sekulära värdegrund, men att 

religiösa uttryck och religionsfrihet måste respekteras.  

Centraliseringens innebörd 
Centraliseringen under mitten av 1900-talet är central för förståelsen av svensk 

utbildningshistoria i modern tid. Det systemskifte som då genomfördes hade omfattande 

ambitioner för framtidens skola och innebar stora förändringar för alla delar av 

skolverksamheten. Skiftet banade väg för dagens grundskola. Historikern Torbjörn Nilsson 

menar att alla riksdagspartierna var eniga om att en bättre planläggning av den offentliga 

                                                             
47 Marklund Sixten, (1971) s. 44–51, 54, 55, 59 
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verksamheten behövdes under efterkrigstiden. Skolsystemet som existerade ansågs vara 

omodernt och ett större inflytande av staten togs för givet vara en del av lösningen.48  

Pedagogen Pia Skott presenterar ett läroplansteoretiskt perspektiv på utbildningspolitiken och 

för fram problematik med det gamla parallella skolsystemet. 49 Skott menar att kommunerna 

hade svårt att finansiera sina egna folkskolor och kommunernas egna lösningar uppskattades 

inte av staten som då istället ingrep med att ge statsbidrag. Med tiden blev staten mer resursstark 

och fick därmed en möjlighet att lösa olika skolproblem, med utbildningspolitiska medel eller 

andra politiska medel. Fram till 1962 stärktes denna styrning av staten över skolsystemet.50 

Nilsson menar att den negativa inställningen till det tidigare skolväsendet berodde på den 

liberala ekonomins vanskötsel under 30-talskrisen, uppkomsten av nya planeringstekniker, 

andravärldskrigets regleringar samt en vänstervåg i Europa. Planering och styrningsfrågor samt 

vetenskapen lyftes upp på den politiska agendan och debatterades vid denna tid i högre grad än 

tidigare hävdar Nilsson. Efterkrigstidens starkare stat skapade ambitionen om att reformera 

skolan till att bli mer jämlik, sekulär, och demokratisk. Denna centraliseringsprocess skedde 

parallellt med en demokratiseringsprocess och en sekulariseringsprocess. Det var även ett 

faktum att skolan behövde utvecklas för att tackla samtidens stora befolkningsökning och 

urbanisering. Tidens ekonomiska framgång gjorde det även möjligt att ta stora vetenskapliga 

kliv och genomgå en moderniseringsprocess inom skolväsendet. Avreglering och omvandling 

tog senare över agendan vilket markerade slutet på epoken.51 Skott delar in ansvarsfördelningen 

av det svenska skolväsendet i tre olika skeden. Den första påbörjades med folkskolestadgan år 

1842, den andra 1962 med kulmen av centralt styre och sedan slutet av 1980-talet med skolans 

decentralisering. Skott talar om att det tredje skeendet fick full effekt i slutet av 1980-talet men 

att processen redan tog fart under 70-talet.52 

Demokratisering & den enhetliga skolan 

Statens ökade inflytande och styrning över skolan innefattade enighet som ett ideal och 

realistiskt mål för att skapa en enhetlig skola. Även jämlikhet genomsyrade tanken om en skola 

för alla barn, idéen var att alla barn oavsett hemförhållanden, ekonomisk situation, geografiskt 

läge eller status skulle få rätten att delta i samma skolsystem. Med andra världskrigets grymma 

                                                             
48 Nilsson Torbjörn i Casula Vifell Åsa, Ivarsson Anders, ”I det offentligas tjänst”, (2013) Gleerups utbildning AB 
s. 44, 45 
49 Skott Pia, i Larsson Esbjörn, Westberg Johannes, (2015) s. 419 
50 Skott Pia, i Larsson Esbjörn, Westberg Johannes, (2015), s. 426, 427 
51 Nilsson Torbjörn i Casula Vifell Åsa, Ivarsson Anders (2013), s. 44, 45 
52 Skott Pia, i Larsson Esbjörn, Westberg Johannes, (2015) s. 424, 425 
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verklighet i närminnet lade denna tid även grunden för skolan som ett demokratiskapande 

projekt genom att motverka totalitära trender och istället förespråka demokratiska och 

jämställda ideal. 53  Skolans demokratisering ser Richardson som en mer övergripande 

förändringslinje än de andra men också ett begrepp som måste preciseras då konceptet har 

använts i olika syften. Richardson sammanfattar demokratiseringens effekter som följande:  - 

utbildningsmöjligheternas demokratisering innebär alla elevers rätt till skola oavsett bostadsort 

eller ekonomisk bakgrund, - skolans bidrag till bildandet av människor som är villiga att värna 

om demokratiska värden, införandet av alla skolpliktiga barn i en gemensam skola samt ett ökat 

elevinflytande inom skolan.54  

I och med jämlikhetstanken blev möjligheten att etablera en väl fungerande skola fristående 

från det reguljära skolväsendet nästintill en omöjlighet, inte minst om skolan ville försörja sig 

på statsbidrag och undvika att försörja sig på elevavgifter. 55 Som nämns i en offentlig utredning 

från 1981 fanns det knappt några möjligheter att hålla en fristående skola vid liv efter 1957 års 

skolberedning med de begränsade förutsättningarna för fristående skolor som existerade.56 Som 

också nämns tidigare ansågs det i beredningen att statsbidrag endast borde ges till privata 

internatskolor där staten inte är väl anpassad för att ta hand om eleverna, som barn till 

utlandssvenskar, barn till utländska medborgare, barn från splittrade hem och barn i akut behov 

av miljöombyte. I övrigt fanns två möjligheter att bevilja statsbidrag och det var om skolan 

riktade sig till en specifik minoritet eller att skolan bedrev experimentell pedagogik som var av 

en särskilt betygande art för skolväsendet, i första hand försöksverksamheten.57 Anledningen 

till att experimentell pedagogik blev ett viktigt kriterium för statsbidrag förklaras med behovet 

av inspiration inom försöksverksamheten. Försöksverksamhetens undervisning hade ett behov 

av nya idéer utifrån. 1953 var försöksverksamheten i full gång och riksdagen förklarade att inga 

fler statliga realskolor skulle byggas. Detta bortfall skulle täckas med etablerandet av den 

nioåriga enhetsskolan och innebar därmed ingen möjlighet till återvändo till det gamla systemet.  

Försöksverksamheten blev därmed tvungen att finna inspiration i form av till exempel helt nya 

kurser, nya kursupplägg och nya timplaner för den nya, kommande skolformen.58 

 

                                                             
53 Sandin Bengt Sundqvist Maria, ”Barn, barndom och samhälle: svensk utbildningshistoria”, (2014), Gleerups 
utbildning AB s. 81 
54 Richardson Gunnar, (2010) s. 138 
55 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 18–19 
56 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 19–22 
57 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 19–22 
58 Marklund Sixten, (1971) s. 46, 48, 49 
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Sekulariseringsprocessen 

Den nya idén om skolans uppbyggnad innefattade ett upphöjande av vetenskap och teknologi 

som ett tillförlitligt medel att nå kunskap i samband med att religiösa dogmer hade tappat 

kredibilitet.59 När grundskolans etablering var ett faktum blev frågor om vad skolans officiella 

förhållningssätt till religion skulle vara ett stort diskussionsämne då många såg skolan som för 

religiöst präglad. Under 1900-talet nöttes kyrkans grepp om den svenska skolsystemet bort och 

individer tenderade att i allt mindre grad identifiera sig som kristna. Richardson menar att 

skolans sekularisering innebar ett ”organisatoriskt frigörande av skolan från kyrklig ledning” 

genom tillkomsten av flera olika myndigheter och ämnet religionskunskap.60 Den succesiva 

övergången av skolärenden från det kyrkliga till de offentligt styrda kommunerna samt 

tillkomsten av länsskolenämnderna 1958 markerade en förändring till att skolan fick en mer 

sekulär utgångspunkt. Förändringen inom målsättningen för kristendomskunskap var också ett 

tecken, inte minst under 60-talet då ämnet helt kom att bytas ut mot religionskunskap som till 

skillnad från kristendomskunskap grundades på ett objektivt och sakligt kunskapsinhämtande.61 

Denna förändring tillsammans med när det år 1952 blev tillåtet att lämna Svenska Kyrkan var 

de största förändringarna gällande religion i skolvärlden och i samhället i stort under denna tid. 

I samband med detta togs även morgonbön och psalmlärande bort och den konfessionslösa och 

mer objektiva religionskunskapen tog över tomrummet här med.62 Synen på religion bland 

majoriteten av den svenska befolkningen skiftade med andra ord under mitten av 1900-talet 

vilket fick sina avtryck på vad allmänheten tyckte om religiös påverkan i skolväsendet.  

Metod  
Studien grundar sig på en argumentationsanalys av varianten som kallas pro et contra samt en 

kvalitativ textanalys för de delar som inte är möjliga att analysera via argumentationsanalysen. 

Beskrivningen av pro et contra är hämtat från metodboken Textens mening och makt av 

statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus. Metoden går ut på att identifiera och 

kartlägga argumenten i en debatt eller annan argumenterande text.63 Bergström och Boréus talar 

om att argumentationsanalysen har tre syften. Det första handlar om att rekonstruera 

argumentationen i till exempel en debatt, det andra är att se hur argumentationen uppfyller olika 

                                                             
59 Sandin Bengt, Sundqvist Maria, (2014) s. 81 
60 Richardson Gunnar (2010), s. 136, 137 
61 Richardson Gunnar (2010), s. 136, 137 
62 Berglund Jenny, Larsson Göran, (2007) s. 61 
63 Bergström Göran, Boréus Kristina, ”Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text och 
diskursanalys” red. (2012) Lund: Studentlitteratur s. 91, 92 
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normer och det tredje är att bedöma vilken beviskraft argumenten har, det vill säga hur mycket 

argumenten är värda och hur mycket det övertyger andra. I denna studie kommer fokus läggas 

vid det första syftet även om de andra två berörs i viss grad. Det andra syftet kommer observeras 

utifrån hur väl argumenten förhåller sig till samtidens dominerande tidsanda om centralisering, 

demokratisering och sekularisering. Det tredje syftet kommer användas för att väga in vilka 

argument som ger mest vikt och därmed svarar mest på studiens frågeställningar.64  

Pro et contra metoden som ursprungligen utformades av Arne Naess går ut på att finna och 

synliggöra teser och olika former av argument i en text. Argumenten kan enligt denna metod 

gå för eller mot tesen, och här benämns argumenten för som pro-argument eller bara P och 

argumenten som går mot tesen benämns som contra-argument eller bara C. Det är här värt att 

vara observant på att contra-argument kan användas av de som står för pro-argumenten genom 

att contra-argumenten överbevisas. Debattören undergräver då argumenten för att därigenom 

motbevisa den andra sidans argument. 65  Beroende på vilket form av text som analyseras 

varierar mängden contra-argument. I politiska program är det till exempel vanligt att contra-

argumenten inte existerar medan det är vanligare i en pågående debatt.66 Argumenten som 

bygger på tesen beräknas med siffor (tex P1 för första argument, P2 för andra argumentet) 

utifrån den ordning i texten som de presenteras. Se undersökning för att få en bild över detta.67 

I den här studien används pro et contra argumentet för att identifiera olika teser och argumenten 

som framställs av alla nyckelpersoner i debatten om statsbidrag för Kristofferskolan. En tes 

framställs till exempel genom anslaget av trepartimotionen 1960 som lyder ”om anslag till 

Kristofferskolan i Stockholm”.68 I motionen framställs ett flertal argument för denna tes, som 

till exempel att skolan har ”gjort sig förtjänt av det erkännande som bidrag från stat och 

kommun innebär”. 69  Detta innebär att alla argument staplas upp från en källa både pro-

argument och contra-argument. Sedan utförs samma procedur för alla andra källor. Detta skapar 

en bild över vad de olika källorna vill säga, vilka argument de för fram och vem som står bakom 

vilket argument. I denna process anpassas strukturen från argumenten i källmaterialet så de 

fungerar i uppställningen av argumentationsanalysen, men innehållet och innebörden av 

                                                             
64 Bergström Göran, Boréus Kristina, (2012) s. 92, 93 
65 Bergström Göran, Boréus Kristina, (2012) s. 94, 100 
66 Bergström Göran, Boréus Kristina, (2012) s. 102 
67 Bergström Göran, Boréus Kristina, (2012) s. 100 
68 Riksdagsbiblioteket, ”Nr 123: av fröken m.fl. om anslag till Kristofferskolan i Stockholm” (1960) 
69 Riksdagsbiblioteket, ”Nr 123: av fröken m.fl. om anslag till Kristofferskolan i Stockholm” (1960) 
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argumenten behålls fullkomligt densamma som den som beskrivs i källmaterialet. Det gör att 

källmaterialet behåller sin riktighet utan att göra argumentationsanalysen oläslig.  

Följande studie har strukturen av en tvåstegsraket, det innebär att analysen av källmaterialet 

sker i två etapper. Den första etappen är argumentationsanalysen och den andra är den 

kvalitativa textanalysen. Efter rubriken där argumentationsanalysens resultat är presenterat 

följer en jämförande analys som binder källmaterialet till studiens teoretiska utgångspunkt. 

Därefter följer steg två, ”Betydelsen av policyentreprenörer”, där den kvalitativa textanalysens 

resultat presenteras. Under denna rubrik följer en anknytning till teoretiska utgångspunkter.  

Den kvalitativa textanalysen används för att analysera de frågeställningar som inte kan besvaras 

genom argumentationsanalysen. Detta gäller analysen av Skola med Självstyre: 

Kristofferskolan 50 år där relevanta delar av källmaterialet analyseras för att besvara studiens 

frågeställningar. Allt källmaterial introduceras genom en redogörelse som beskriver vad 

dokumentet är och vad det innehåller. För denna studie är beskrivningen i den historiska 

tillbakablicken mellan sidorna 19–23 samt 129–137 relevant. Sidorna 19–23 faller inom 

kapitlet ”Hur Kristofferskolan blev synlig” av Bengt Ulin och sidorna 129–137 faller inom 

kapitlet ”Staten och Waldorfskolorna” av Frans Carlgren. Här i görs en övervägning kring vilka 

påstående som upplevs rimliga och vilka som inte gör det utifrån det tidigare framställda 

resultatet och i relation till företrädarnas antroposofiska profil.  

Material  
Källmaterialet för undersökningen grundar sig i hög grad på statliga offentliga dokument så 

som riksdagsmaterial och offentliga undersökningar samt Skola med Självstyre: 

Kristofferskolan 50 år av Stiftelsen Kristofferskolan. Det främsta fokuset ligger på 

trepartimotionen från 1960 som argumenterar för att Kristofferskolan ska få statsbidrag. 

Riksdagsmaterialet, inklusive trepartimotionen, finns tillgängligt på Riksdagsbiblioteket. 

Utifrån källmaterialet i Riksdagsbiblioteket var det möjligt få ett mer metaperspektiv över hur 

den riksdagspolitiska debatten såg ut vid godkännandet och höjningen av statsbidraget mellan 

åren 1957 till 1962. Källmaterial från riksdagsbiblioteket kartlägger en debatt ifrån 

statsutskottet, statskontoret, riksdagsprotokoll och motioner i dåtidens första och andra 

kammare. Frågan om statsbidrag debatterades under rubriken folkskolor i riksdagsregistret. 

Utöver källmaterialet på riksdagsbiblioteket är övrigt källmaterial på Riksarkivet, dvs 

skolöverstyrelsens utredningar och inspektioner från Sveriges skolor samt boken Skola med 

självstyre: Kristofferskolan 50år. Dessa användes för att undersöka hur skolöverstyrelsen 
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diskuterade frågan om statsbidrag till Kristofferskolan. Skolan genomgick två omfattande 

inspektioner som är relevanta för studien, en år 1957 och en 1961. Inspektionen från år 1957 

gick ej att finna i arkivet och utesluts därmed från denna studie av tidsskäl. Inspektionen från 

år 1961 ger dock en sammanfattning från all inspektion på skolan från 1957. Skola med 

självstyre: Kristofferskolan 50 år är ett subjektivt källmaterial med ett inifrånperspektiv och 

bör därmed bemötas med ett särskilt källkritiskt öga. Detta källmaterial ger en fördjupad bild 

över skolans företrädares syn och agerande i frågan om statsbidrag. Allt källmaterial är 

uppstaplat i en matris under undersökningsdelen.  

Avgränsning, Urval & Fallgropar 
Uppsatsen täcker en tidsperiod mellan åren 1957 och 1962. Ett skäl för tidsbegränsningen är att 

undersökningen inte ska bli ohanterligt stor för det tidsspann som har getts för denna C-uppsats. 

Valet av år var till viss grad flytande då Kristofferskolan och dess behov av pengar förs fram 

till riksdagen i flera omgångar från mitten av 50-talet till mitten på 60-talet. Vissa delar av detta 

behandlar dock en fråga om skolans ansökan om pengar till skolbygge och därav är studien 

begränsad till de år där just statsbidraget behandlas i riksdagen.  

Då jag var intresserad av den partipolitiska debatten kring Kristofferskolan fall det sig naturligt 

att leta efter material på riksdagsbiblioteket. För att förstå sig på debatten kring statsbidraget 

var det rimligt att ta del av inspektioner som låg bakom riksdagsbesluten. När det sedan visade 

sig att detta inte gav någon större inblick i hur Stiftelsen Kristofferskolan själva agerade i detta 

händelseförlopp var det rimligt att ta fram Skola med självstyre: Kristofferskolan 50år som 

kartlägger skolans aktörers agerande i frågan.  

Av tidsskäl undersöker uppsatsen inte hur de andra skolorna med eget självstyre samma tid 

behandlades av staten, inte heller går studien in på djupet vad gäller andra waldorfskolors 

framväxt i Sverige, det omfånget blir helt enkelt för omfattande. Se fotnot för mer om andra 

skolor med eget självstyre under denna tid.70 Utöver detta finns en stor mängd källmaterial om 

hur Kristofferskolan hanterades av Stockholms stad under samma tidsperiod. Debatten om 

finansiellt stöd från kommunen var också levande och spelade viss roll i hanteringen av frågan 

om statsbidrag i riksdagen. Dock finns inte utrymme att bearbeta detta material i denna studie.  

Hur Kristofferskolan ska klassas som i olika tider (förutom att vara en Waldorfskola) kan inte 

säkerställas med denna uppsats i den grad som skulle vara önskvärt, för det krävs en annan 

                                                             
70 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 22–25 
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vetenskaplig studie. Uppsatsen utgår dock ifrån att skolan debatteras under rubriken folkskolor 

i riksdagen men att de vetenskapliga bevisen om att Kristofferskolan hade enskilt 

huvudmannaskap är pålitliga och att Kristofferskolan i den bemärkelsen varken är eller var en 

folkskola. Sedan friskolereformen 1992 är det enligt mig passande att kategorisera 

Kristofferskolan som en friskola, utöver att vara en waldorfskola.  

En nackdel med denna studie precis som många andra är att det inte går att sätta in sig i huvudet 

på de individer som debatterade Kristofferskolans framtid på sent 50-tal och tidigt 60-tal, 

oberoende av hur hermeneutiskt metoden än är. Genom denna studie är det endast möjligt att 

se den faktiska dokumentationen kring debatten om Kristofferskolan, och inte till exempel hur 

insatta de inblandade överhuvudtaget var i frågan eller vilken bakgrundskunskap de satt på när 

denna skolform röstades om i riksdagen. 

Undersökning 

Inledande beskrivning 
Innan argumentationsanalysen presenteras ges en överblick över källmaterialet och dess 

aktörer. Nedanstående matris ger en bild över de fjorton aktörer som är relevanta. De flesta 

framför argument och åsikter i frågan om Kristofferskolan och statsbidrag, men till exempel är 

de båda riksdagsprotokollen innehållslösa vad gäller argument då frågan om Kristofferskolan 

inte debatterades i riksdagen då ingen riksdagsledamot bad om ordet i frågan. Undersökningen 

är uppdelad i underrubrikerna ”Riksdagsmaterialet” och ”Inspektionen av Skolöverstyrelsen”. 

Sammanfattningsvis fick motionerna för statsbidrag till Kristofferskolan på 20 000kr 1960 

bifall, motionerna för en höjning av statsbidraget 1961 till 40 000kr fick avslag och år 1962 

tillskrevs det i statsverkspropositionen att statsbidraget höjs till 75 000kr. 

 

Källmaterial Aktör Årtal För/mot statsbidrag 

    
Statsverksproposition 
Åttonde huvudtiteln 
 

Statskontoret 1958 Mot 

 
Bok: Skola med Självstyre:  
Kristofferskolan 50 år 

Stiftenslen 

Kristofferskolan 

Tryckt,1999 

behandlar,1957–1963 

 

För 

 
Motion nr. 123 i Andra 
Kammaren.  

Gunnel Olsson (S), 

Anna-Lisa Eliasson (S), 

1960 För 
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 Margit Vinge (Fp), 

Folke Björkman (H), 

Ragnhild Sandström 

(Fp) 

    

Motion nr. 108 i Första 
Kammaren.   

Dagmar Ranmark (S), 

Eric Carlsson (S), 

Ingeborg Carlqvist (S), 

Erik Olsson (S), Nils 

Theodor Larsson (C), 

Eric Källqvist (Fp), Rolf 

Kaijser (H) 

1960 För 

 
Skolinspektion på  
Kristofferskolan 
 

 

Åke Fältheim 

(Skolöverstyrelsen) 

 

1957 

 

För 

    
Riksdagsprotokoll fredagen  
13e maj, nr. 17 samt  
onsdagen 25e maj nr. 19  
 

Protokollsnotarie för 

riksdagen  

1960 - 

 
Statsutskottet  
Utlåtande nr 8.  
 

 

Statsutskottet 

 

1960 

 

För 

 
Statsverksproposition 
Åttonde huvudtiteln 
 

 

Statskontoret 

 

1960 

 

Mot 

 
Skolinspektion på 
Kristofferskolan 

Undervisningsrådet 
Ullstad 
(Skolöverstyrelsen) 

 

1957–1961 

 

För 

 
Motion nr. 480 i Andra 
Kammaren 
 
 
 

 

Anna-Lisa Eliasson (S),  

Folke Björkman (Fp), 

Åke Zetterberg (S)  

 

1961 

 
 

 

För 

 

 
Motion nr. 314 i första  
kammare 

 

Eric Källqvist (Fp) 

 

1961 

 

För 

 
Riksdagsprotokoll fredagen 
12e maj samt onsdagen  
den 17e maj.  
 

 

Protokollsnotarie för 

riksdagen 

 

1961 

 

- 
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Statsutskottet 
Utlåtande nr. 8 
 
 

 

Statsutskottet 

 

1961 

 

Mot 

 
Statsverksproposition 
Åttonde huvudtiteln 
 

 

Statskontoret 

 

1962 

 

För 

14st    

 

Riksdagsmaterialet  

Resultatet är här uppställt utifrån två kategorier, det källmaterial som analyserades genom 

argumentationsanalys och det källmaterial som inte har någon analyserbar text och därmed 

endast framställs genom en kort presentation. Statsverkspropositionerna, statsutskottens 

uttalande, motionen 123 i andra kammaren år 1960 samt motionen 480 i andra kammaren år 

1961 är analyserade via argumentationsanalys medan riksdagsprotokollen och motionerna 123 

från 1960 och 314 från 1961 från första kammaren är introducerade endast via en presentation 

av källorna.  

 

Statsverksproposition 1958 

År 1957 ansökte Kristofferskolan för första gången om statsbidrag, denna ansökan behandlades 

kort året därpå i en statsverksproposition. Statsverksproposition är ett äldre namn för 

budgetproposition, vilket innebär regeringens förslag till budget för all offentlig verksamhet för 

ett visst år. I denna budgetering nämns vad som enligt regeringen bör ges finansiellt stöd och 

inte, samt hur mycket detta eventuella stöd bör ligga på. Skolor brukar inte nämnas vid namn i 

dessa formuleringar men eftersom Kristofferskolan är en skola med självstyre nämns detta.  

T. Ämbetsverket anser sig inte kunna tillstryka statsbidrag till Stiftelsen Kristofferskolan. 

P1. Statskontoret har inte funnit någon övertygande anledning till varför det skulle utges.  

P1P1 Vi i regeringen är därför inte beredda att tillstryka statsbidrag till Kristofferskolan.  

 

Statsverksproposition 1960 

I och med fortsatta förfrågningar från Stiftelsen Kristofferskolan efter år 1957 om att beviljas 

statsbidrag togs frågan upp i statsverkspropositionen 1960.  
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T. Att regeringen även detta år inte kan tillstryka statsbidrag till stiftelsen Kristofferskolan. 

P1. Statsutskottet syftar tillbaka på ett tidigare uttalande i frågan där det sades att Kristofferskolan inte borde 

inordnas under det statsunderstödda utbildningsväsendet i nuläget.  

P1P1. Innan detta statsbidrag kan övervägas krävs det erfarenheter vunnits kring de slutliga utbildningsresultaten 

från skolan.  

Motion nr. 123 i Andra Kammaren 

Motionen är skriven av Gunnel Olsson (S), Anna-Lisa Eliasson (S), Margit Vinge (Fp), Folke 

Björkman (H), Ragnhild Sandström (Fp) och begär statsbidrag till Kristofferskolan på 20 000 

kronor vilket idag motsvarar 243 819 kronor för året 1960–1961. Detta är i linje med 

skolöverstyrelsens beslut från 1957. Motionen ger först en överblick över bakgrunden för 

Kristofferskolan, om att till exempel skolan delvis har finansierats via elevavgifter i 

överenskommelse med föräldrarna, lärarnas löner är låga och att skolans elevantal har ökat. 

Detaljer kring vilka som stödde motionen finns i ovanstående matris. 

T1. Riksdagen måste besluta i enlighet med Skolöverstyrelsens förslag och bekräfta statsbidraget på 20 000kr för 

år 1960–1961 till Stiftelsen Kristofferskolan.  

P1. Skolan har expanderat med en klass om året vilket tyder på att elever och föräldrar uppskattar skolan. 

P2. Skolans lärare förtjänar att tjäna mer i lön. 

C1. Skolan finansieras delvis av elevavgifter.  

P1C1. Skolan vill inte vara en skola endast för rikemannaföräldrars barn och har därför elevavgifter i 

överenskommelse med föräldrarna.  

P3. Skolan har sedan sin start varit under inspektion av Stockholms folkskoledirektion vilket tyder på att skolan 

har bettet sig hederligt.  

P4. Skolan ansågs ha karaktären av ett avancerat pedagogiskt experiment vilket är positivt för det reguljära 

skolväsendet.  

P1P4. Det är positivt för den reguljära skolan som behöver annan intressant pedagogisk verksamhet att ta 

inspiration från och kunna bolla med. 

P5. Undervisningsrådet Fältheim från Skolöverstyrelsen ansåg att Kristofferskolan var värd 80 000kr i statsbidrag.  

C1P5. Skolöverstyrelsen stannade dock vid 20 000kr. 

P1C1P5. Skolöverstyrelsen höll ändå med Fältheim om att skolan var värd att få ett stadsbidrag.  

C2. Varken regeringen via en statsverksproposition eller statsutskottets andra avdelning var beredd att tillstryka 

statsbidrag till skolan förrän det bestämts i vilken utsträckning det ska ges ekonomiskt stöd från Stockholms stad.  

P1C2. Statsutskottets andra avdelning ansåg dock att det är värdefullt med fria experiment i pedagogisk 

verksamhet så som Kristofferskolan då det hjälper försöksverksamheten i den reguljära skolan.  

P6. Skolan lider av ekonomiska svårigheter.  

C1P7. Stockholms stad föreslår ett bidrag på 30 000 för att täcka en del av den ekonomiska svårigheten. 

P1C1P7. Stockholms Stad anser dock att ett kommunalt bidrag endast ska ges ut i samband med ett statsbidrag.  
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P1P6. Skolan själv begär ett statsbidrag på hela 120 000 kronor då de anser att det behövs för att täcka skolans 

brist.  

P7. Regeringen är oansvariga då de efter skolans och skolöverstyrelsens anslag ändå ej tar upp anslaget.  

C1P7. Statskontoret anser inte att skolan ska vara värd att ingå i det undervisningsväsende som är försett med 

statsbidrag förrän fler erfarenheter intagits om skolresultaten på skolan.  

P8. Skolan har redan i detta läge gjort sig förtjänt av både statsbidrag och kommunalt bidrag.  

P1P8. Kristofferskolan har varit föregångare genom de experimentella försök som sedan inletts inom enhetsskolan. 

P2P8. Kristofferskolan har till exempel varit en god föregångare i ämnen så som språkundervisning (engelska och 

tyska) som påbörjas redan i första klass och i mängden utrymme som ges åt estetiska ämnen.  

P3P8. Skolan visar stor omsorg vad gäller utveckla elevernas känslo- och viljeliv, lika stor som till 

kunskapsskapandet.  

P4P8. Dessutom når skolan upp till väldigt bra resultat.  

P9. Skolan har blivit känd i vidare kretsar. 

P10. Skolan kan inte längre ta emot alla de elever som ansöker dit. 

P1P10. Skolan kan inte heller ta emot studiebesök som skolan brukar göra.  

P1P1P10. Skolan är aktiv i att bjuda in viktiga seriösa grupper för studiebesök så som landstingets rådgivningsbyrå 

i Solna eller särskoleseminariet. 

P11. Skolans lärare visar på stor expertis.   

P1P11. Lärarna anlitas som föredragshållare vid både föräldramöten och lärarmöten samt vid pedagogiska kurser 

både i Sverige och utomlands.  

P12. Skolan visar inte minst sin framgång genom det stora engagemang som både eleverna och föräldrarna har 

visat kring verksamheten.  

P1P12. Föräldrarna har kämpat ihärdigt för att få fram pengar till skolan trots dyra terminsavgifter och trots att 

skolan avstår från reguljära skolans förmåner.  

P1P1P12. Föräldrarna samlade till exempel ihop 15 000kr genom en höstbasar 1959 för en ny tomt som skolan 

har beviljats.  

P2P1P12. Stockholms stad visar på stöd genom att ha beviljat skolan en tomt där de fått bidrag för detta med 700 

000kr samt ett lika stort belopp för byggnadsmateriel.  

 

Motion nr. 108 i Första Kammaren  

Denna motion av Dagmar Ranmark (S), Eric Carlsson (S), Ingeborg Carlqvist (S), Erik Olsson 

(S), Nils Theodor Larsson (C), Eric Källqvist (Fp) och Rolf Kaijser ansåg också att 

Kristofferskolan skulle få statsbidrag och anslöts sig till ovanstående motion 123 i andra 

kammaren från samma år. Därmed finns ingen argumentation att analysera här utan endast ett 

bekräftande av att rösterna i denna motion höll med de som presenterades i den ovanstående 

motionen.  
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Statsutskottet Utlåtande rörande Kristofferskolan 1960 

Statsutskottet var ett utskott som fram till 1970 (då det avvecklades) gav regeringen råd i 

utredningsfrågor och inför budgetering. Statsutskottet uttalade sig i relevanta frågor och dessa 

uttalanden nedtecknades. I och med motionerna 123 i andra kammaren och 108 i första 

kammaren var statsutskottet tvungen att ta ställning i frågan och gjorde det på följande vis.  

T. Utskottet tillstryker bifall till motionerna 108 i första kammaren och 123 i andra kammaren, vilket innebär att 

Kristofferskolan för budgetåret 1960/61 erkännes få ett statsbidrag på 20 000kr.  

C1. Departementschefen har inte biträtt att Stiftelsen Kristofferskolan ska få statsbidrag med 20 000kr.  

C2. Statskontoret hävdar på samma sätt som tidigare, det vill säga att Kristofferskolan inte borde få ingå bland det 

statsunderstödda skolväsendet.  

C1C2. Skolan borde inte övervägas detta innan erfarenheter inhämtats från skolans slutgiltiga utbildningsresultat.  

P1. Vi i utskottet uppmärksammar att senast 1959 gavs ett godkänt utlåtande om det utmärkande med 

Kristofferskolan är dess karaktär av ett pedagogiskt experiment.  

P1P1. Det är värdefullt att pedagogiska experiment som Kristofferskolan fortgår vid sidan av försöksverksamheten 

i de allmänna skolorna.  

P2. Skolans existens medför besparingar för såväl stat och kommun.  

P1P2. Skolan finansieras nästan uteslutande på privat väg.  

P1P1P2. Kostnaderna för verksamheten är omfattande vilket är imponerande att skolan klarar och ett statsbidrag 

är endast ett litet tillskott i detta.  

P2P1P2. I och med detta finner vi att det finns skäl för att staten lämnar ett bidrag i viss utsträckning.  

P3. I och med detta anser utskottet till skillnad från statskontoret och i likhet med skolöverstyrelsen att skolan 

faktiskt har skäl att få statsbidrag.  

 

Riksdagsprotokoll fre. 13e maj, nr. 17 samt ons. 25e maj nr. 19 år 1960 

I varje riksdagsprotokoll nedtecknas förloppen i första och andra kammaren i riksdagen under 

ett visst spann av dagar. Här presenteras ledamöternas åsikter i sakfrågor, utskottets åsikt i 

frågan och röstningar om aktuella motioner. Ingen riksdagsdebatt fördes i frågan om 

Kristofferskolan och därmed finns ingen möjlighet att tillämpa en argumentationsanalys på 

materialet, endast statsutskottets åsikt fördes fram. Uteblivandet av debatt är intressant i sig, då 

det tyder på att frågan inte ansågs viktig och/eller att få var insatta i frågan. I röstningen 

begärdes omröstning och därefter vann ja-sidan, vilket innebar ett ja för statsbidrag till 

Kristofferskolan på 20 000kr. 40 ledamöter röstade nej, 31 av ledamöterna valde att avstå. Hur 
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många som röstande för och från vilka partier är ej vidare dokumenterat. Därmed blev det bifall 

i kammaren till vad utskottet hade rekommenderat.  

 

Motion nr. 480 i Andra Kammaren 

I och med att motionerna för statsbidrag på 20 000kr till Kristofferskolan fick bifall i riksdagen 

1960 vann företrädarna för skolan en kamp för att skolan skulle ha goda möjligheter till att 

fortsätta existera. Stiftelsen Kristofferskolan själv hade dock som nämnts föreslagit bidrag om 

120 000kr för att täcka alla brister, vilket denna summa inte var i närheten av. Skolan ansökte 

om samma statsbidrag igen året därpå. I denna anda skrivs det en ny motion av Anna-Lisa 

Eliasson (S), Folke Björkman (Fp), Åke Zetterberg (S) inför riskdagen 1961. I denna motion 

föreslås ett utökat statsbidrag för att ytterligare hjälpa skolans krisartade situation. Motionen 

ger en bakgrund till tidigare förlopp och lyfter fram argument om varför de anser att 

Kristofferskolan förtjänar statsbidrag.  

T. Att riksdagen ska bevilja ett utökat statsbidrag till Kristofferskolan. 

P1. Riksdagen visade sin uppskattning för skolan föregående år genom att bevilja den statsbidrag. 

P2. Skolan är examensfri vilket gör att de som väljer skolan gör det trots vetskap om detta faktum.  

P3. Skolan är personlighetsfostrande på ett positivt sätt då musik, sång och dramatik flitigt utövas.   

P4. Skolan är inte fullkomligt oreglerad utan har varit föremål för inspektion av skolöverstyrelsen. 

P1P4. Vederbörande avdelningen i statsutskottet har också besökt skolan.  

P1P1P4. Enligt statsutskottet ger skolan även en gedigen undervisning i de övriga skolämnena.  

P2P1P4. Bevis på att undervisningen är gedigen har dokumenterats mer konkret genom att elever har gått över till 

gymnasiet.  

P3PP1P4. Dessa elever som har gått vidare till gymnasiet har även klarat att ta studentexamen utan tidsförlust.  

P5. Skolan har stora ekonomiska problem som de behöver hjälp med.  

P1P5. Skolan tvingas nu gallra bort de elever vars föräldrar inte kan erlägga full skolavgift.  

P2P5. Innan detta har pedagogiska och aldrig ekonomiska skäl avgjort om en elev ska få tas in i skolan eller inte.  

P1P2P5. De ekonomiskt ansvariga på skolan har fått göra stora ansträngningar för att hålla kostnaderna nere och 

samtidigt tillföra inkomster till skolan.  

P6. Skolan har begärt ett statsbidrag på 120 000 för att hantera denna svåra ekonomiska situation.  

P1P6. Skolöverstyrelsen har tillstrykt detta så länge skolan tillstryker att de går med på en fördubbling av det 

nuvarande statsbidraget.  
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P7. Vi som undertecknade denna motion tycker det finns goda skäl för att ge skolan ett fortsatt stöd från 

offentlighetens sida.  

P1P7. Vi hävdar att riksdagen måste för budgetåret 1961/1962 tillstryka skolöverstyrelsens förslag om att bevilja 

Kristofferskolan en fördubbling av statsbidraget till 40 000kr.  

 

Motion nr. 314 i första kammaren 

Denna motion av Eric Källqvist (Fp) ansåg detsamma som motionen 480 i andra kammaren 

från samma år 1961, med andra ord att Kristofferskolan ska beviljas ett utökat statsbidrag till 

40 000 kronor för budgetåret 1961/1962. Därmed var denna motion lika lydande med motion 

480. Här finns därmed ingen argumentation att analysera.  

 

Statsutskottet Utlåtande rörande Kristofferskolan 1961 

I och med att motionen 480 i andra kammaren och 314 i första kammaren skickades ut behövde 

statsutskottet åter ta ställning i frågan om Kristofferskolan och statsbidrag, denna gång ifall 

skolan skulle beviljas ett fördubblat statsbidrag för att kunna hantera skolans ekonomiskt svåra 

situation. Här kommenteras frågan ytterst kort av utskottet.  

T. Utskottet anser inte att Kristofferskolan bör få fördubblat statsbidrag. 

P1. Utskottet har inhämtat 1957 års skolberedning som ger förslag på hanteringen kring privata skolor som denna. 

P1P1. Med tanke på dessa anvisningar anser sig utskottet inte beredd att tillstryka bifall till yrkandena i de 

framförda motionerna om statsbidrag till Kristofferskolan. 

P2P1. Motionerna 480 i andra kammaren och 314 i andra kammaren bör inte bifallas.  

 

Riksdagsprotokoll fre. 12e maj samt ons. den 17e maj år 1961 

Protokollet nedtecknar förloppen i kammaren i riksdagen dagarna 12e maj samt 17e maj år 

1961. Även denna gång fördes ingen diskussion i kammarna vad gäller frågan om statsbidrag 

för Kristofferskolan. Det som nämns är endast att statsutskottets tidigare nämnda åsikt i frågan 

och att motionerna 314 och 480 inte bifölls. Härmed finns det ingen möjlighet att föra en 

argumentationsanalys på denna källa.   
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Statsverksproposition 1962 

Debatten om utökat bidrag till Kristofferskolan tog slut vid avslag av motionerna 314 och 480 

från år 1961, men i januari år 1962 fanns en skrivelse om Kristofferskolans ansökan om 

statsbidrag medtagen i statsverkspropositionen.  

T. Kristofferskolan beviljas utökat statsbidrag till 75 000, i linje med det Skolöverstyrelsen har föreslagit.  

P1. I sina krav, kompletterat med en särskild framställning i oktober 1961, har skolöverstyrelsen föreslagit en 

höjning av statsbidraget från 20 000kr till 75 000kr till Kristofferskolan.  

P1P1. Skolöverstyrelsen har anmärkt skolberedningens uttalanden om vikten av det offentligas ”stöd till skolor av 

reform och experimentkaraktär”.  

P2P1. Skolöverstyrelsen har framhållit skolans ekonomiska situation som anledning till höjning till statsbidraget.  

P2. Riksrevisionsverket har i huvudsak inte haft någon anmärkning mot skolöverstyrelsens förslag om 

anslagsberäkningar för skolan.  

 

Inspektionen av Skolöverstyrelsen 
1961 sammanställdes en inspektion på Kristofferskolan som pågått sedan 1957 av 

skolöverstyrelsen, dåtidens motsvarighet till Skolverket. Inspektionen utfördes av 

utbildningsrådet Evert Ullstad och redovisar vilka undervisningsmoment som utfördes på 

skolans högstadium (klass 9–12). Besöket skedde i slutet av terminen och blev därmed endast 

en dag kort. Det är dokumenterat att Ullstad hade överläggningar med ordföranden i Stiftelsen 

Kristofferskolan och fick se lokalerna samt följde undervisning i klasserna 1, 5, 9 och 11. Det 

framgick att i skolan ingår alla de ordinära grundämnena som engelska, svenska och matematik. 

Men också mer antroposofiskt inspirerade ämnen som eurytmi samt ämnen som gavs ovanligt 

stort fokus som arkitekturhistoria, bokbindning, astronomi, optik och atomfysik. I slutet av 

inspektionen finns en nedtecknad sammanfattande redogörelse över inspektionen. I denna finns 

det argument kring frågan om skolan ska vara godkänd för statsbidrag eller inte. Utöver detta 

finns en redogörelse för kortare inspektionsbesök där Kristofferskolan finns med. Här 

nedtecknades endast en mening som bekräftar att skolan ville ha information av 

skolöverstyrelsen innan den skulle bli ställd under skolöverstyrelsens inseende. Nedan 

nedtecknas de argument som Evert Ullstad från skolöverstyrelsen la fram vad gäller skolans 

kvalité och befogenhet för statsbidrag.  

T. Trots att Kristofferskolan har vissa mindre brister och är kompromisslös vad gäller styrning och innehåll har 

skolan desto mer betydelsefulla fördelar vilket bifogar att skolan är värd att få statsbidrag.  

P1. Skolans lokaler är allt för trånga med hänsyn till det nuvarande elevantalet. 



31 
 

C1P1. Lokalerna är visserligen väl hållna. 

P1C1P1. Men för de naturvetenskapliga finns endast en lokal som är dåligt utrustad. 

P2C1P1. Gymnastiksal saknas dessutom helt.  

P3C1P1. Det rum som används för eurytmiundervisning är också alldeles för litet.  

P2. Elevantalet ligger i högstadiet på omkring 15 elever.  

C1P2. Men i de lägre klasserna ligger det närmre 35.  

C1. Skolan är på alla stadier odifferentierad.  

P1C1. Dock försöker skolan undvika att få ett negativt gallrat elevmaterial genom intagning av elever som  

misslyckats på annat håll.  

C1P1C1. I varje fall i de lägre klasserna förekommer elever som i andra skolor hade placerats i en hjälpklass.  

P3. I det stora hela förefaller sig stämningen god på skolan. 

C1P3. En lärare klagade dock över disciplinära svårigheter i framförallt åttonde klass.  

C2P3. I första klass gjorde vissa barn ett påfallande oroligt uttryck.  

C3P3. I nionde klass verkade eleverna mer passiva än vanligt.  

P4. T.o.m. klass åtta följer eleverna klasslärarsystem i de flesta ämnena där samma lärare hela tiden följer klassen.  

P1P4. Den lärare som följt eleverna i åtta år får ett sabbatsår med bibehållen lön som kompensation. 

P1P1P4. Detta sabbatsår används i regel till studier vid waldorfskolor nere på kontinenten.  

P2P4. Dessa lärare har olika stor utbildning men den är fullt acceptabel, åtminstone för de lägre årskurserna. 

P1P2P4. Lektionerna jag såg var av god kvalitet vissa även utmärkta, ingen undermålig.  

C2. Kurserna blir i stor grad beroende av de enskilda lärarnas inriktning även om stoffets innehåll i stora drag är 

preciserat.  

P5. De elever som går ut klass nio kan anses jämförliga med de elever som går ut klass nio i allmänna skolsystemets 

försöksverksamhet.  

P6. Tyska och engelska läses från första klass liksom alla ämnen med koncentrationsundervisning.  

C3. Läroböcker används ytterst sparsamt, i de lägre åldrarna knappast alls förutom i språk.   

P1C3. Språkundervisningen i årskurs ett hörde till det bästa jag såg vid skolan.  

P7. Utifrån mitt begränsade besök tycks Kristofferskolan göra ett gott arbete och vara väl värd ekonomiskt stöd. 

P1P7. Mitt besök på skolan via skolöverstyrelsen har tydligen främst till syfte att bereda om eleverna på skolan 

ska ha tillgång till statsbidrag.  

P1P1P7. Ur denna synpunkt kan jag understryka på att statsbidrag borde utges.  



32 
 

C1P1P1P7. Däremot är det diskutabelt ur synpunkten att Stiftelsen Kristofferskolan inte är inställd på att i något 

avseende ändra på kurser eller metoder efter det obligatoriska skolväsendets utveckling.  

C1C1P1P1P7. En inspektion över hur anpassningsbar skolan är till det ordinarie skolväsendet har därmed inte 

någon egentlig pedagogisk betydelse.  

P1C1C1P1P1P7. Jag vill dock ändå tillstryka bifall till framställningen att statsbidrag borde utges. 

Sammanfattande diskussion av argumentationsanalysen 
Under denna rubrik följer en sammanställning av betydelsen av alla pro-argument och alla 

contra-argument i debatten om statsbidrag för Kristofferskolan samt en teorianknuten analys 

över vad denna debatt och dessa argument säger oss.  

Många av argumenten som lyftas fram för Kristofferskolans rätt till statsbidrag syftar till att 

visa att skolan var seriös till sin karaktär. Detta visas genom att skolan påstods ha möjligheten 

att uppfostra skickliga elever och att skolan har varit under överseende av kommunen ända 

sedan den inrättades. Det är tydligt att motionärerna inte vill att skolan ska framstå som oseriös. 

Men det lyfts också fram andra aspekter för att ge kredibilitet till skolans verksamhet som 

seriös, främst att verksamheten är betydelsefull för det allmänna skolväsendet, då dess 

pedagogiska profil kan ses som en god inspirationskälla för den pågående försöksverksamheten 

inför upprättandet av en enhetlig skola. Sixten Marklund beskriver hur makthavarna ville föra 

in ny pedagogik i skolorna under försöksverksamheten, samt att kursupplägget testades och 

ändrades under denna tid. 1957 års skolbeslut beslutade att undersökningar skulle genomföras 

för att ta reda på hur uppsatta mål skulle genomföras samt att de skulle fastställa vad skolans 

uppgift i samhället ska vara. Denna process krävde både kreativitet och inspiration för att 

verksamheten skulle nå bästa möjliga resultat. 71 1957 års skolberedning innebar möjligheten 

att privata skolor kunde, om de uppfyllde alla krav, bli del av den inspiration som 

försöksverksamheten sökte då skolor som bedrev experimentell pedagogik sades vara av 

särskilt betydande art för det allmänna skolväsendet.72  Riktlinjerna angav som nämnts att 

statsbidrag i stora drag borde ges ut endast till privata internatskolor där staten inte är anpassad 

för att ta hand om eleverna, om skolan riktade sig till en specifik minoritet eller  att den gällande 

skolan bedrev experimentell pedagogik som var av en särskilt betygande art för skolväsendet.73 

I denna trånga lucka hade motionärerna möjlighet att få över debatten på sin sida. 

Motionärernas argument gör det tydligt att de indirekt hävdade att Kristofferskolan kan vara en 

                                                             
71 Marklund Sixten, (1971) s. 44–51, 54, 55, 59  
72 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 19–22 
73 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 19–22 
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skola som gav kreativ inspiration till det allmänna skolväsendet. Motionärerna och 

skolöverstyrelsen förespråkar även språkundervisningen på skolan i engelska och tyska och 

visar fram den som en förebild framför det allmänna skolväsendet. Försöksverksamheten hade 

bland annat till uppgift att pröva på att införa engelska som ett obligatoriskt ämne i förberedelse 

för den nya enhetliga skolan. Även en utökning av annan språkundervisning förespråkades i 

försöksverksamheten menar Marklund. Här menar både motionärerna och skolöverstyrelsen att 

Kristofferskolan redan låg i framkant då skolan bedrev undervisning i engelska från och med 

första klass och att språkundervisningen uppvisade hög kvalitet.74  

Motionärerna för även fram föräldrarnas och lärarnas stora engagemang i skolan. Föräldrarnas 

visas genom att de till exempel ska hållit i basarer för att samla ihop pengar till skolan och 

lärarnas hyllas för deras pedagogiska vilja och ihärdighet i att hålla sig kvar vid skolan trots 

ovanligt låga löner. Detta engagemang är också tänkt att visa att skolan bedriver något önskvärt 

för många föräldrar. Motionärerna och skolöverstyrelsen använde även skolans ekonomiska 

svårighet med till exempel brist på en gymnastiksal, trånga lokaler och låga lärarlöner som en 

legitimering för att Kristofferskolan skulle godkännas statsbidrag. Det är möjligt att skolan inte 

hade kunnat finansierats vidare på egen hand och därmed gått under om bidrag inte hade 

tillstrykts. Den ekonomiskt svåra situationen visade sig ge politisk framgång för motionärerna 

och skolöverstyrelsen. Ledamöterna bakom motionen 123 från år 1960 som erfor detta fick 

bifall och statsverkspropositionen från år 1962 använde den svåra ekonomiska sitsen som en 

anledning till förhöjning av skolans statsbidrag. Denna argumentation var säkerligen inte var 

den enda avgörande faktorn, men bidrog till att statsbidraget blev av.  

Statsutskottet i sitt uttalande från 1960 visade på ytterligare ett argument till varför de ansåg att 

skolan borde få statsbidrag och fortsätta med sin verksamhet, nämligen att det medförde 

finansiella besparingar för det allmänna skolväsendet. Statsutskottet betonar att skolan 

finansieras nästan uteslutande på privat väg trots att skolans kostnader är omfattande, vilket 

innebar att det allmänna skolväsendet, trots statsbidraget, ekonomiskt vann på att en andel 

elever gick på Kristofferskolan. Dessa argument låg dock inte i linje med den övergripande 

trenden om centralisering och enhetlighet som statskontoret var för, och valde därför troligen 

att inte stödja statsutskottet i frågan och fortsatte stå emot statsbidraget fram till 1962.  

Argumenten som lyfts fram mot skolans ansökan om statsbidrag är inte lika många, lika 

invecklade eller lika specifika som de som ges av de som är för ett statsbidrag eller höjning 

                                                             
74 Marklund Sixten, (1971) s. 44–51, 54, 55, 59  
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därav. Vid statsverkspropositionen 1958 motiveras argumenten mot statsbidrag främst med att 

statskontoret inte har sett tillräckliga skäl för varför det skulle vara rimligt att ge ut sådana. I 

statsverkspropositionen två år senare är argumentationen mot statsbidrag åter kortfattad då den 

syftar tillbaka till det tidigare uttalandet samt endast tillför att ett beslut för statsbidrag inte 

borde diskuteras innan statskontoret fått in de slutgiltiga utbildningsresultaten från 

inspektionerna från skolöverstyrelsen som kom in året därpå, 1961.  

Dessa korta och definitiva svar visar på en ovilja till att uppmärksamma motionen trots att 

frågan handlar om den första skolan i Sverige med potentiellt andlig/religiös profil att få 

statsbidrag, som det senare deklareras i den statliga offentliga utredningen Fristående skolor 

för skolpliktiga elever.75 Denna ovilja kan kopplas till tidens dominerande politiska visioner om 

centralisering, demokratisering och sekularisering som inkluderar jämlikhetstanken om en 

enhetlig skola för alla barn. Dessa mål genomsyrade den skolform som satts upp för den 

blivande grundskolan. Detta idealistiska projekt hade andra världskrigets grymma verklighet i 

närminnet och såg demokratiskapandet som ett sätt att motverka totalitära trender och istället 

förespråka demokratiska ideal. 76 Ambitionen att reformera skolväsendet till att bli mer jämlikt, 

sekulärt och mer demokratiskt gjorde att Kristofferskolan med sin speciella karaktär skar 

igenom tidsandan och många makthavares vilja. Av tänkbara förklaringar tjänade makthavarna 

därför på att inte uppmärksamma frågan i riksdagens två kammare för att inte skapa utrymme 

för kompromisser i principen om enhetlighet. 77  

Argumentationsanalysen ger en bild av att aktörerna för och mot statsbidrag till 

Kristofferskolan har skiftat över tid. Till exempel är alla statsverkspropositioner mot ett 

statsbidrag till Kristofferskolan, förutom den från år 1962 när statsverkspropositionen är för. 

Statsutskottet är för statsbidraget år 1960 men mot en förhöjning av statsbidraget 1961. Även 

de som står bakom motionerna för statsbidrag skiftar då Gunnel Olsson (s) är den mest 

framträdande personen för motionen 123 från 1960 medan hon inte är involverad i motionen 

480 från 1961. Anna-Lisa Eliasson är den framträdande personen vid denna motion. Utifrån 

detta material är det också tydligt att statskontoret slutligen ändrar åsikt i frågan om statsbidrag 

till Kristofferskolan då statskontoret år 1962 har övertygats om att skolan kan kategoriseras som 

en experimentell skola som med pedagogik som är till inspiration för det allmänna 

skolväsendet. När statsutskottet året 1961 vände sig mot utökat statsbidrag till skolan 

                                                             
75 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 22–26 
76 Sandin Bengt, Sundqvist Maria, (2014) s. 81 
77 Richardson, Gunnar, (2010) s. 135–139 
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motiverades det med att skolberedningen från år 1957, som publicerades 1961, inte visar på 

bevis för att skolan bör få statsbidrag. Beredningen användes dock även av motståndarsidan för 

att legitimera skolans förtjänande av statsbidrag då de anser att skolan uppfyllde kravet av att 

vara en skola med pedagogik som utgör ett åtråvärt bollplank för det offentliga skolväsendet.78 

Som redogjorts vann nej-sidan denna debatt och inget förhöjt statsbidrag utgavs. Men året därpå 

hävdade statskontoret i en statsverksproposition att de inte har någon anledning att bestrida 

skolöverstyrelsens tillfråga om förhöjt statsbidrag till 75 000kr. Statskontoret legitimerade det 

med skolberedningens uttalanden om vikten av det offentligas ”stöd till skolor av reform och 

experimentkaraktär”. Statskontoret ändrar sig därmed i frågan och ger legitimitet till 

skolöverstyrelsens hänvisning till skolberedningen från år 1957. Kategoriseringen av 

Kristofferskolan som en fristående skola med pedagogik som var särskilt betydelsefull för 

etableringen av grundskolan och därav värt statsbidrag, var här säkerställd.  

Det är även intresseväckande att skolöverstyrelsen gick emot statskontoret genom att föreslå att 

skolan borde tilldelas statsbidrag. Även statsutskottet går emot statskontorets 

statsverksproposition 1960 genom att ställa sig bakom motionerna. Den skiftande situationen 

tyder på att regeringen inte hade en samlad bild på förhand över hur de skulle hantera 

Kristofferskolan. Det kommenteras i statens offentliga utredningar från år 1981 att ansökan om 

statsbidrag från en skola med självstyre var en ovanlighet då skolorna i privat regi hade minskat 

dramatiskt sedan viljan till centralisering från 1918 års skolkommission blev en verklighet.79 

Graden av ovanligheten i ärendet gjorde troligen regeringen oförberedd och oenig i frågan. 

Utifrån källmaterialet är det även möjligt att utläsa att stödet för Kristofferskolan inte var 

särskilt partipolitiskt utpräglat, då stödet fanns bland riksdagsledamöter i alla partier förutom 

Sveriges kommunistiska parti (SKP). Stödet för Kristofferskolan uppvisades med andra ord 

genom en koalition som sträckte sig igenom många olika politiska läger. Motståndet mot 

statsbidraget kom främst från regeringsmakten själv, dvs det Socialdemokratiska arbetarpartiet. 

Anledningen till detta återför resonemanget till tankarna kring centraliseringen och 

demokratiseringens effekter om att enhetligheten och demokratiskapandet skulle motverka 

totalitära trender och göra samhället mer jämlikt, då det var den socialdemokratiska 

regeringsmakten som drev denna process.80 Sveriges kommunistiska parti som allmänt var 

fientlig mot privata skolformer ansåg säkerligen också att statsbidrag stred mot 

                                                             
78 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 19–22 
79 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 18–21 
80 Sandin Bengt, Sundqvist Maria, (2014) s. 81 
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jämlikhetstanken och hade därmed inga ledamöter som ville stödja Kristofferskolan. Däremot 

är det intressant att påpeka att även Socialdemokraterna var splittrade i denna fråga om 

statsbidrag då det samtidigt var detta parti som hade de ledande företrädarna för motionerna 

som förespråkade statsbidraget (Gunnel Olsson och Anna-Lisa Eliason). Detta faktum visar på 

att regeringsmakten var oförberedd i hur de skulle behandla frågan om statsbidrag men det visar 

också på hur mycket individuella ställningstaganden hos riksdagsledamöter kan påverka 

riksdagsbeslut, även om de går emot den dominerande trenden i samtiden.   

Det är intresseväckande att skolans hybrida profil mellan sekulärt och konfessionellt som Frisk 

lyfter fram inte diskuteras av varken statsutskottet, statskontoret eller inspektionen på skolan. 

Frisk konstaterar här att antroposofin som waldorfpedagogiken är inspirerad av har belagts av 

många religionsvetare som en löst sammanhängande religion. Waldorfpedagogiken har 

potentialen att föra fram detta antroposofiska element i klassrummet om läraren vill det. Med 

tanke på tidens ideal om sekularisering är det en rimlig hypotes att skolans hybrida profil borde 

ha resulterat i att riksdagen och inte minst socialdemokraterna varit än mer kritisk till att 

godkänna ansökan om statsbidrag. 81  Richardson visar också på hur progressiv 

sekulariseringspolitik pågick under mitten av 1900-talet. Den objektiva religionsvetenskapen 

kom att ersätta kristendomskunskapen, vilket är ett exempel på sekulariseringen av 

skolväsendet.82 Ett annat exempel är att endast några enstaka religiösa fristående skolor fick 

statsbidrag under denna tid, de är listade som konfessionella i den statliga offentliga utredningen 

från 1981.83 

 

Betydelsen av policyentreprenörer 
Pro et contra-metoden kan inte fullt ut förklara alla aspekter av händelseförloppet kring 

Kristofferskolans kamp för statsbidrag, till exempel förklarar det inte hur Stiftelsen 

Kristofferskolan lyckades få med sig riksdagsledamoten Gunnel Olsson (s) på sin sida. Eller 

hur det kom sig att statskontoret i statsverkspropositionen 1962 fullkomligt ändrade position i 

frågan om statsbidrag och förklarade att skolan skulle få en höjning av statsbidraget. 

Argumentationsanalysen kan inte heller beskriva hur Stiftelsen Kristofferskolan själv gick till 

                                                             
81 Sandin Bengt, Sundqvist Maria, (2014) s. 81 
82 Richardson Gunnar, (2010) s. 136, 137. 
83 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 22–26, 84 
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väga under hela detta komplexa händelseförlopp. För detta krävs andra metoder och annat 

källmaterial.  

Det betydligt mer subjektiva källmaterialet Skola med Självstyre: Kristofferskolan 50 år ger ett 

perspektiv över hur skolan agerade i relation till händelsen om att få statsbidrag för sin 

verksamhet. Skola med Självstyre porträtterar skolans historia, utveckling och arkitektur. Detta 

beskrivs från ett inifrånperspektiv då boken är utgiven av Stiftelsen Kristofferskolan. Bokens 

kapitel är skrivna av olika författare som alla är involverande i Kristofferskolan och/eller i 

waldorfrörelsen.84 Fokuset är här att se på hur företrädarna för Stiftelsen gick till väga för att få 

igenom sin önskan om statsbidrag till Kristofferskolan. Följande analysfråga ställs till 

källmaterialet nedan: Hur tänkte och agerade aktörerna från Stiftelsen Kristofferskolan i frågan 

om att försöka få statsbidrag för Kristofferskolan enligt dem själva? 

En av författarna till boken Skola med Självstyre, Frans Carlgren, hävdar att ”grundandet kunde 

knappast ha skett vid en mer oläglig tidpunkt” då Kristofferskolan avvek i nästan alla avseenden 

från enhetsskolans aspirationer om centralisering med sitt självstyre, nära kontakt med eleverna, 

konstnärliga verksamhet, sin fattigdom och brist på teknisk materiel. Bengt Ulin, en annan av 

författarna, beskriver i boken att han började undervisa på Kristofferskolan 1956 och att skolan 

då var i behov av pengar. Carlgren blev anställd 1958 och kort därefter blev han en företrädare 

för skolan i dialog med politiker och myndigheter. Carlgren hävdar att han först år 1960 förstod 

vad regeringen faktiskt tyckte om fristående institutioner genom ett telefonsamtal med 

statssekreterare Hans Löwbeer från ecklesiastikdepartementet. Löwbeer sade, enligt Carlgren, 

”Om det finns något bra i er skola ska vi se till att det allmänna skolväsendet suger upp det så 

fort som möjligt, så att ni inte behövs längre”.85 Att förbjuda Kristofferskolan var olagligt enligt 

paragraf 34 i skollagen påstår Carlgren, då Kristofferskolan ”uppfyllde kraven på enskilda 

skolor enligt paragraf 34” när den grundades 1949. Carlgren beskriver att i juni 1961 kom 1957 

års skolberedning ut till offentligheten, i denna var ecklesiastikminister Ragnar Edenman 

ordförande. Stiftelsen blev förvånad när det visade sig i beredningen att författningsreglerna 

inte fick vara så pass snäva att en enskild skola aldrig skulle få existera. Carlgren menade att 

detta innebar att en skola med önskvärd och genomtänkt uppfostrings eller pedagogisk idé fick 

existera. Det rådde ingen tvekan om att vi hade blivit önskvärda, skriver Carlgren som ansåg 

att Kristofferskolans vilja till statsbidrag skapade förändringen. 

                                                             
84 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, s. Innehållsförteckning 
85 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, s. 134 
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Gunnel Olsson, som var riksdagens utbildningsutskott imponerades enligt Carlgren ett par år 

senare av Stiftelsen och föräldrarnas stora insatser i skolan vilket resulterade i att hon skrev 

fyrpartimotionen som enligt denna studie är en trepartimotion (Stiftelsen Kristofferskolan 

verkar ha inkluderat företrädarna för den anslutande motionen 108). Skolöverstyrelsen begärde 

enligt Carlgren 1961 en förhöjning av bidraget till 75 000kr för läsåret 1962/1963 och betonade 

för regeringen att bidrag från det offentliga inte fick beröva skolan dess ”karaktär av en 

fristående reformskola”. Därmed fick inga ingrepp i skolans principer ske och inte heller fick 

några speciella krav för statsbidrag skrivas. Det var oerhört viktig att bidragen inte fick 

inskränka på den pedagogiska friheten, menar Ulin.  

Ecklesiastikminister Ragnar Edenman menade dock, enligt Carlgren, att en höjning av bidraget 

var otänkbart. Edenman såg det som olyckligt om en bakdörr lämnades öppen för kompromisser 

i principfrågan om jämlikhet. Edenman menade att försöksverksamheten var tvungen att bli 

allsidig och förutsättningslös och att de inte fick råka konservera de gamla skolformerna.  När 

ministern tänkte gå emot skolöverstyrelsen besökte Carlgren Stockholms stora dagstidningar. 

Efter påtryckningar skrev dessa tidningar ledare som stödde Skolöverstyrelsens förslag. Några 

veckor senare innehöll statsverkspropositionen för år 1962/1963 75000kr i statsbidrag till 

Kristofferskolan. Den här erfarenheten blev avgörande för skolans överlevnad och dess följder 

pågick i 25 år. Varje gång friskolefrågor skulle debatteras i regeringen eller riksdagen besökte 

Carlgren ledarskribenter på DN, SvD och Expressen och övertygade dem att skriva något 

positivt ur deras synvinkel. Aftonbladet blev däremot så småningom mer kritisk. Via 

Stockholms-Tidningen, som stod extra nära det styrande Socialdemokratiska partiet, fick 

Stiftelsen Kristofferskolan ett särskilt kraftfullt stöd. Carlgren beskriver även att han och andra 

från Stiftelsen tog kontakt med finansdepartementet som efter några dagar svarade på telefon 

och där sade statssekreteraren enligt Carlgren ”Sånt stöd som ni har så får ni nog de där 

pengarna”.86 

Kristofferskolan kämpade för att kunna hålla sin verksamhet vid liv och sökte därför statsbidrag 

vilket visade säg bli en kamp. Ulin ville visa att skolan hade många motgångar och att många 

ställde sig i opposition till skolan, men också att skolan hade några förespråkare som 

Skolöverstyrelsen och Gunnel Olsson. För att sammanfatta ville Stiftelsen Kristofferskolan med 

förmedla att det var svårt att få rätten till statsbidrag vid denna tid men att skolan och dess 

förespråkare triumferade trots motgångarna. Vad gäller kampen för statsbidrag var det dock 

enligt Stiftelsen Kristofferskolan de själva som många gånger ledde det hela. Det var dessa 

                                                             
86 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, s. 136 
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företrädare som skickade in ansökan om statsbidrag, mottog skolöverstyrelsen vid dess 

inspektion, bokade möten med Ecklesiastikministern och drev på för att dagstidningarna i 

Stockholm skulle stödja skolan och därmed vände opinionen mot regeringen för att ändra dess 

position. Med tanke på statsverkspropositionen 1962 som deklarerade att skolan skulle få 

förhöjt statsbidrag till 75 000kr är det rimligt att dra hypotesen att Stiftelsen Kristofferskolan 

med Frans Carlgren som frontfiguren i kontakten med offentligheten kan ha lyckats vända den 

allmänna opinionen och därmed övertalat statskontoret att utöka statsbidraget. Denna hypotes 

visar troligen på hur Kristofferskolans fick gehör i riksdagen. Men också varför statskontorets 

vändning 1962 till att förespråka statsbidrag till skolan gick tvärs emot de trender och 

förklaringsmodeller som diskuterats i teoriavsnittet. En annan, alternativ förklaring till varför 

den dominerande centraliserings- och sekulariseringstrenden här inte slog igenom, kan kopplas 

till betydelsen av policyentreprenörer, med andra ord lobbyism från skolans sida.    

För att reda ut innebörden av detta fenomen krävs en teoretisk anknytning. Historikerna Cristina 

Florin och Bengt Nilsson ger en beskrivning över jämställdhetens politisering under 1960- och 

1970-talen i boken Något som liknar en oblodig revolution…. Florin och Nilsson beskriver hur 

aktörerna som var för en revolution inom jämställdhetsfrågan agerade som opinionsbildare för 

att frågan skulle tas på allvar inom politiken. I denna studie benämns aktörerna som påverkade 

opinionen utifrån John W Kingdon som myntade begreppet ”Policyentreprenörer”, det beskrivs 

här som de aktörer som utanför och innanför regeringsmakten agerar när ett så kallat 

policyfönster öppnas. Ett policyfönster är när en politisk fråga uppmärksammas på så vis att 

den blir öppen för debatt och politisk påverkan, det kan till exempel ske vid en kris som skapar 

förändrade nationella stämningar. Policyentreprenörerna har en lång period av förberedelse i en 

fråga i väntan på att ett policyfönster öppnas så de kan slå till och övertyga den allmänna 

opinionen och därmed påverka den statliga makten. Policyentreprenörer har då vanligen sedan 

länge framfört sina idéer i media, fört fram politiska förslag och försökt koppla dessa till tidens 

anda. Därmed har dessa entreprenörer ett försprång jämte andra i att få sina idéer till att bli 

verklighet innan policyfönstret åter förseglas när opinionen kring ämnet dör ut. 

Policyentreprenörer kan bestå av allt från journalister, till representanter från organisationer till 

byråkrater. Det de alla har gemensamt är att de har kanaler till makten samt att de har möjlighet 

till lång förberedelsetid.87 I detta fall var Gunnel Ohlsson Carlgrens kanal till makten.  

I anknytning till John W Kingdons teori kan Stiftelsens Kristofferskolan själva, med Carlgren 

och hans stora kontaktnät i framkant, liknas vid policyentreprenörer. När skolan led av 

                                                             
87 Florin Christina, Nilsson Bengt. ”Något som liknar en oblodig revolution” (2000) s. 5, 12, 13, 50 
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finansiella svårigheter och skolöverstyrelsen utförde inspektioner på skolan efter dess ansökan 

om statsbidrag, visste Stiftelsens företrädare hur de skulle agera för att visa upp skolan i gott 

ljus och skapa empati för sin sak. När Gunnel Olsson senare besökte skolan blev hon övertygad 

av skolans potential. Skolans policyentreprenörer hade övertygat en viktig part då Gunnel 

Olsson sedan författade en trepartimotion till skolans förmån. Med riksdagsmotionernas 

framläggning och genomslag i riksdagen började policyfönstret att öppnas. Med 

skolberedningen från 1957 som släpptes 1961 lämnades ett smalt utrymme för enskilda skolor 

med en pedagogisk profil med betydelse för det allmänna skolväsendet att existera. Stiftelsen 

Kristofferskolans lobbyism vann därmed en strid då det enligt Carlgren inte rådde någon tvekan 

om att de hade blivit önskvärda.  

Dock påverkade även det statliga beslutet om vikten av försöksverksamhetens pedagogiska 

inspiration. Även detta var förmodligen en anledning till statsbidragets utdelande, och därmed 

inte endast policyentreprenörernas förtjänst.  1962 var policyfönstret mer öppet än tidigare trots 

det föregående årets misslyckade motioner i riksdagen. Carlgren agerade nu som en typisk 

policyentreprenör genom att boka möten med Ecklesiastikministern och statssekreterare Hans 

Löwbeer från ecklesiastikdepartementet samt därefter förankra frågan i media genom att besöka 

Stockholms stora dagstidningar och övertyga dem om att skriva en ledare i skolans favör. Innan 

policyfönstret hann stängas hade Carlgren lyckats få in sin önskan i statsverkspropositionen för 

år 1962/1963 som visade på ett utökat statsbidrag till Kristofferskolan. Vidare visas lobbyismen 

genom att Carlgren fortsatte med denna taktik i 25 år varje gång friskolefrågor skulle debatteras 

i regeringen eller riksdagen. Det är inte alla företrädare för skolor som skulle veta hur de skulle 

agera i en sådan här situation. Han hade även möjligheten till att få kontakt med samhällets 

politiska toppar i frågan, vilket kan vara svårt om man inte har en hög kulturell, social eller 

ekonomisk status. Detta behöver dock inte betyda att Stiftelsen Kristofferskolan uppfattade 

kampen som lätt, det kan den knappast ha varit det när tidsandan stod emot.  

 

Slutdiskussion 

Trots centraliseringens stora krafter under denna tid var det möjligt för en liten privat grupp av 

eldsjälar att gå emot tidsandan och därigenom få statsbidrag för en fristående skola. 

Centraliseringen skulle i stort sätt göra det omöjligt att skapa fristående skolor, men genom 

försöksverksamhetens behov av pedagogisk inspiration och Stiftelsen Kristofferskolans 

lobbyism gjorde Kristofferskolans fortlevnad säkerställd. Utan policyentreprenörer som Frans 
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Carlgrens agerande och turen i att skolan fann allierade när policyfönstret öppnades hade 

Kristofferskolan troligen inte existerat idag med tanke på den finansiella krisen skolan befann 

sig i. Lite av Kristofferskolans succé kan dock tillskrivas slumpen. Till exempel kom 

statssekreteraren från ecklesiastikdepartementet Hans Löwbeer (som gav ett kallt och häftigt 

besked till Frans Carlgren om Kristofferskolans verksamhet) att några år senare bli 

generaldirektör för Skolöverstyrelsen. Utan det starka stöd från skolöverstyrelsen som 

Stiftelsen Kristofferskolans fick hade troligen chanserna till statsbidrag varit betydligt sämre.88 

Rösterna som ställde sig bakom stadsbidraget var Stiftelsen Kristofferskolan, till en början 

Gunnel Olsson, Skolöverstyrelsen och en stor del av de rikstäckande tidningarna. Motståndet 

till statsbidraget fanns främst inom regeringen, tex inom statskontoret. Men även statskontoret 

kom att ändra sig i frågan till att bli positiv inför statsbidraget efter att ha givit efter inför medias 

påtryckningar. Statsutskottet stod på båda sidor i frågan. De flesta argumenten för 

Kristofferskolans rätt till statsbidrag lyfte fram aspekter som syftade till att ge kredibilitet till 

skolans verksamhet som seriös. Argumenten handlade till exempel om föräldrarnas stora 

engagemang i skolan men också att skolan kunde ses som en förebild för det allmänna 

skolväsendets försöksverksamhet i till exempel språkundervisning. De flesta motargumenten 

centrerades kring att regeringen inte hade funnit tillräckliga bevis för varför statsbidrag kunde 

tänkas ges. Andra världskrigets grymma verklighet med totalitära staters förödelse fanns i 

närminnet på regeringen och istället förespråkade de en enhetlig skola utifrån demokratiska 

ideal. 89  Även den liberala ekonomins vanskötsel under 30-talskrisen låg nära i minnet. 90 

Centraliseringsprocessen med dess avvecklade av privata aktörer i skolväsendet skulle få bukt 

med detta ekonomiska problem. Därmed innehade regeringen en snäv syn på vad som kunde 

anses vara rimliga skäl för att ge ut statsbidrag till en privat aktör som Kristofferskolan. Men 

mycket förändrades i synen på Kristofferskolan mellan åren 1957 till 1962, inte minst för 

regeringen som med tiden såg fördelar med skolans potential som inspiration för 

försöksverksamheten. Kristofferskolan var som nämnts inte rädd för att tillämpa pedagogik som 

det allmänna skolväsendet betraktade som experimentell, waldorfpedagogiken som skolan 

grundades på var av sådan karaktär enligt det allmänna, till skillnad från lärare inom 

försöksverksamheten som ofta var ängsliga i att testa ny pedagogik.91  

                                                             
88 https://www.dn.se/arkiv/familj/hans-lowbeer-omutlig-bildad-engagerad-ambetsman/ (2017-12-02) 
89 Sandin Bengt, Sundqvist Maria, (2014) s. 81 
90 Nilsson Torbjörn i Casula Vifell Åsa, Ivarsson Anders, (2013) s. 44, 45 
91 Marklund Sixten, (1971) s. 44–48 
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Enligt forskningen och de teorier som denna studie tar sitt avstamp utifrån fanns det i stort sätt 

endast några få sätt för en privat aktör i skolvärlden att få statsbidrag. Enligt den statliga 

utredningen 1981 borde detta endast ges till vissa undantag som internatskolor och 

minoritetsskolor, i övrigt fanns två möjligheter att bevilja statsbidrag och det var om skolan 

riktade sig till en specifik minoritet eller att skolan bedrev experimentell pedagogik som var 

betygande för skolväsendet. Enligt de teoretiska utgångspunkterna var staten den som hade den 

fullkomliga makten över att avgöra och bestämma om en enskild skola kan falla inom någon 

av dessa snäva kategorier men den här studien visar att makten att göra dessa bestämmelser i 

viss grad påverkades utifrån. Policy-entreprenörerna på Kristofferskolan verkade lyckas med 

att få media på sin sida och därigenom vända opinionen mot staten, därmed fick dessa aktörer 

makten med sig till att visa på att Kristofferskolan kunde ses som en skola värt statsbidrag 

genom att den bedrev experimentell pedagogik som var betygande för det allmänna 

skolväsendet. Därmed låg inte hela makten över att få statsbidrag endast i händerna på 

regeringen även om de hade det sista ordet i frågan.92 Centraliseringen var inte lika stark som 

forskningen har framställt den. 

 Motiveringen av Kristofferskolan som en skola som bedrev särskilt betydande pedagogik 

verkar i efterhand ha blivit den officiellt framförda anledningen till varför skolan gavs det första 

statsbidraget. I den statliga utredningen från 1981 konstateras det att den särskilda pedagogiken 

är anledningen till utgivandet av statsbidrag till Kristofferskolan. 93 Den här studien bekräftar 

dock att regeringen inte var enig i frågan om utgivande när det gavs ut första gången 1960 med 

tanke på till exempel Hans Löwbeers påstådda uttalande om Kristofferskolan. Motiveringen 

kan därav vara en efterkonstruktion av staten.94 Påtryckningar i media kan ha fått statskontoret 

att tänka om och utan det hade kanske inte motiveringen för statsbidraget existerat. Behovet av 

inspiration kunde inte tillgodoses inom ramverket för den enhetliga skolan som motverkade 

privat regi, och paradoxalt nog använde staten det som anledning varför fler privata skolor tilläts 

få statsbidrag.  

 
 

 

                                                             
92 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 18, 19 
93 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, (1981) s. 26 
94 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, s. 134 
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Slutsats 
Följande är en uppsättning i punktform över varför regeringen beviljade statsbidrag till 

Kristofferskolan trots den rådande tidsandan. Denna uppställning är uppdelad i de tre mest 

betydande anledningar till att Kristofferskolan fick statsbidrag och resterande anledningar som 

till viss del kan ha påverkat opinionen och regeringens slutgiltiga beslut.  

De främsta anledningarna:  

- Tiden krävde enighet i skolväsendet men på grund av försöksverksamheten var staten i 

viss grad öppen för experimentell pedagogik hos enskilda skolor då dessa kunde förse 

det allmänna skolväsendet med nya kunskaper, Kristofferskolan blev ett sådant positivt 

bollplank.  

- Stiftelsen Kristofferskolan med Carlgren i spetsen väckte en opinion för sin sak i media 

genom att agera ”policy entreprenörer” vilket fick tidningarna att skriva ledare i deras 

favör vilket gjorde att regeringen vände i frågan när det behövdes som mest.  

- Riksdagsledamoten Gunnel Olsson (S) ställde sig bakom Kristofferskolan genom att 

vara frontfigur för en trepartimotion som bifölls, hon verkar ha haft stort politiskt 

inflytande i riksdagen enligt utsagor från Stiftelsen Kristofferskolan.  

Resterande anledningar:  

- Skolan grundades av inflytelserika individer med stort kontaktnät både i Sverige och 

internationellt. Eftersom de kunde grunda en skola tyder det på att de hade både stort 

ekonomiskt och socialt kapital.  

- Inspektörerna från Skolöverstyrelsen uppskattade den experimentella karaktären i 

Kristofferskolan vilket påverkade skolöverstyrelsens bedömning av skolan jämte 

statsmakten. 

- Riksdagsledamöterna som röstade igenom statsbidrag till skolan hade förmodligen inte 

någon vetskap om de potentiellt andliga/religiösa aspekterna hos Kristofferskolan och 

regeringen kunde därav inte kritisera skolan för att den gick emot sekulariseringstanken. 

- Föräldrarna till eleverna på Kristofferskolan visade ett oerhört engagemang i skolan, 

vilket användes som ett argument av skolans företrädare vilket säkerligen övertalade 

riksdagsledamöter till att ställa sig bakom skolans vilja till statsbidrag.  

- Kristofferskolan visade upp goda resultat och tecken på god uppfostring i det mesta som 

dokumenterades i inspektionen 1961 vilket kan ha övertalat ledamöter i regeringen.  

- Kristofferskolan hade tur i vilka politiker som hade vilka poster under tiden när 

policyfönstret för debatten om statsbidrag var öppet. Statssekreteraren Löwbeer kände 
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avsmak för skolan och blev direktör över skolöverstyrelsen först efter att debatten om 

statsbidrag var över vilket hade kunnat äventyra skolans ansökan om han hade tagit över 

posten tidigare. 

Epilog 
Om waldorfpedagogiken först hade velat etablera sig i Sverige i dagens politiska skolklimat 

gissar jag att utmaningen inte hade varit lika stor som den var på 50-talet för Kristofferskolan. 

Dagens friskolereform hade underlättat processen och staten hade inte stretat emot. Dock 

skapade den ovanliga särställningen till det allmänna skolväsendet en unik position för 

waldorfpedagogiken vilket också var till fördel för skolformen. Om skolan etablerades idag 

hade skolan kanske endast blivit en av många friskolor. Skott visar som nämnts på att dessa 

förändringar av skolväsendet har skett i tre skeden. Den första påbörjades med folkskolestadgan 

år 1842, den andra 1962 med kulmen av centralt styre och sedan den tredje med skolans 

decentralisering från 1980-talet. Skott spekulerar i att det existerar tre olika sätt som skolans 

ägandeform kan ta vägen och lyfter att en av dessa är att åter närma sig ett förstatligande av 

skolan i någon form. Kanske innebär detta att centraliseringens krafter inom skolväsendet 

kommer återfå en ställning som liknar den som existerade under mitten av 1900-talet. 95 

Tendenser till en vilja för återförstatligande visas som nämnts av Lärarnas Riksförbund, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. Vänsterpartiet ser även en betydelse i att åter uppmärksamma 

jämlikhetstanken genom att driva vinstfrågan mot friskolor och därmed föra politiken närmre 

den som bedrevs av de socialdemokratiska regeringarna under det tidigare skedet med dess 

fokus på jämlikhet och enhetlighet. Kanske styrs skolsystemet i en pendling mellan 

centralisering, decentralisering och återcentralisering, en pendel som vänder när politiken går 

för långt åt något håll.  

Vad skulle då ett förstatligande innebära för waldorfskolornas framtid? Kommer det att 

resultera i att waldorfrörelsen åter för en kamp mot staten för att fortsätta erhålla statsbidrag 

och få bedriva sin verksamhet? Även dagens debatt om religiösa friskolor påminner om den 

debatt som pågick innan försöksverksamheten påbörjades på 1950-talet. Religiösa uttryck i 

skolan ses av Vänsterledare Jonas Sjöstedt som för oseriösa och omoderna för dagens sekulära 

skola. Samma tankegångar dominerade vid införandet av enhetsskolan som skulle ses som mer 

sekulär och seriös. Vänsterpartiet och Liberalerna är här eniga om att synen som existerade 

kring religiösa friskolor under mitten av 1900-talet var mer sund för samhället då båda partierna 

                                                             
95 Skott Pia, i Larsson Esbjörn, Westberg Johannes, (2015) s. 424, 425, 429–434 
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föreslår ett förbud mot dagens religiösa friskolor. Tendenserna visar här med på att skolväsendet 

kan ändra riktning gällande sekularisering i framtiden också, pendeln kan svänga tillbaka. 

Hur kom det sig att regeringen inte tog hänsyn till Kristofferskolans potentiellt religiösa inslag? 

Omedvetenheten bland statsmakten om den hybrida relationen till religion inom 

waldorfpedagogiken och dess bakgrund i antroposofin var troligen en anledning till varför 

Kristofferskolan inte behövde bemöta kritik på denna fråga under debatten om skolans 

möjlighet till statsbidrag. Med tanke på att Kristofferskolan var det första inslaget av 

waldorfpedagogik i Sveriges historia och med tanke på de inspektioner som gjordes på skolan 

är det mycket möjligt att utomstående inte hade kännedom om waldorfpedagogikens koppling 

till antroposofi eller inte hade någon kunskap om antroposofi överhuvudtaget.  Inte heller 

inspektörerna från Skolöverstyrelsen verkade ha vetskap om Stiftelsen Kristofferskolans 

historiska och religiösa bakgrund. Det är även värt att påpeka att Kristofferskolan fick dessa 

statsbidrag utan att behöva kompromissa om denna särpräglade pedagogiska profil som kan ses 

som hybrid mellan att vara religiös och inte.96 Snarare var det ironiskt nog denna, hybrida 

pedagogik mellan sekulärt och konfessionellt som gjorde att skolan fick statsbidraget som 

kunde garantera dess fortsatta existens. Staten gav statsbidraget delvis utifrån Kristofferskolans 

olikhet i pedagogiken i jämförelse med det reguljära skolväsendet, inte för att det stämde väl in 

i statens ambitioner om en jämlik grundskola där pedagogiken är densamma för alla.  

Ett uttryck för sekulariseringstanken slog till mot skolan några år senare med dokumentärfilmen 

En skola 1968 av kända dokumentärfilmaren Eric M Nilsson. Denne framställde skolan som 

sekteristiskt och farlig genom att bedriva samhällsfientlig indoktrinering av eleverna. Detta 

skapade rabalder i media där det efter en inspektion på skolan förklarades att bevisen för 

dokumentärens syn på skolan inte kunde säkerställas och Eric M Nilsson dömdes i 

Radionämnden för att ha varit för subjektiv i frågan. Tidigare hade skolan endast gått på tvären 

med tidens aspirationer om enhetlighet, nu fick Kristofferskolan känna konsekvenser av att gå 

på tvären med sekulariseringen trots att skolan ej var konfessionell utan en hybrid produkt. 97  

I mitt letande efter de relevanta källmaterialen stötte jag på ett antal av potentiella ämnen för 

framtida forskning. Det var besynnerligt att både waldorfpedagogikens utbredning i Sverige 

och fristående skolors roll i skolväsendet innan friskolereformen var ett relativt ostuderat 

forskningsfält. De flesta friskolor som rapporterades i Fristående skolor för skolpliktiga elever 

                                                             
96 Frisk Liselott, (2014) s. 49–51, 60, 62, 63 
97 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, s. 138, 139 & 
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=115834#biography (2017-11-26) 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=115834#biography
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av SOU 1981 har inte blivit berörda av särskilt mycket av någon ingående forskning vad jag 

kunde se.98  En av de mest intressanta dessa skolor är den tidigare nämnda Hillelskolan i 

Stockholm, en konfessionell judisk skola som var självfinansierad till 1969. Skolan finns kvar 

idag och har sedan dess upprättande bedrivit undervisning med en israelvänlig profil. 99 

Kristofferskolan själv har också berörts av lite forskning med tanke på att det är Sveriges första 

potentiellt religiösa/andliga fristående skola som fick statsbidrag. En påbyggnad på denna 

uppsats skulle kunna ge en bredare bild över Kristofferskolans utveckling. Inte minst genom att 

se över hur Stockholms stad och de inblandade tidningarna samspelade med regeringen i frågan 

om bidrag. Eller analysera hanteringen av Kristofferskolan i ett längre tidsperspektiv genom att 

ta upp skolans vilja till skolbygge och hoten från allmänheten som skolan senare fick. I detta 

fält skulle även en doktorsavhandling kunna kartlägga hur hela waldorfpedagogiken kom att 

kunna införas i Sverige när den dominerande trenden på skolområdet gick emot dem. 
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Bilaga 

 

Bilden är ett utdrag från källmaterialet och visar på den kanske mest centrala skrivningen i riksdagen kring 

frågan om statsbidrag för Kristofferskolan, motionen 123 som anslog till 20 000kr för Kristofferskolan. 

Motionen bifölls.  


