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Inledning

ANDERS BURMAN & JOAKIM LANDAHL 

Skolhat: så heter en antologi med sju unga svenska författare – 
däribland Margareta Ekström, P. C. Jersild och Göran Tunström 
– som publicerades 1966. I en av bokens essäer och noveller
skriver Sun Axelsson om ett slags tyranni som frodas i skolan
och hur samma förtryckande mönster går igen och förökar sig i
det övriga samhällslivet:

Och det märkvärdiga är att det alltid är personer med makt som 
effektivast lyckas överflytta skolans tyranni på samhällslivet. 
Genom att så lite som möjligt bekymra sig om människorna och 
endast tänka och handla ”i stort”, med stora svepande generali-
seringar ofta på en genomfalsk grund av borgerliga traditioner 
och ett dött språk, med fördomar och bekväma teorier, lyckas de 
vinna tillräckligt mycket tid och energi för att nå sin position. 
Insikt och medlidande, ”sanning” och personligt ansvar är till 
för dem som ligger underst på skalan.1  

Konklusionen kan knappast bli någon annan än att om man vill 
förändra samhället – och det var det många som ville göra under 
senare delen av sextiotalet – så behöver man börja med skolan. 
Det är i mångt och mycket där grunden läggs för olika mer eller 
mindre fördärvliga samhälleliga tendenser. 

Axelssons författarkollega Göran Palm var inne på något 
liknande fast utifrån ett delvis annorlunda perspektiv. Även han 
gav uttryck för ett vid denna tid utbrett missnöje – som ibland 
kunde ta sig formen av ett genuint hat – gentemot såväl skolan 

1 Sun Axelsson, ”Skolhat”, i Peter Curman (red.), Skolhat. En antologi (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1966), s. 26. 
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som samhället i stort, men det han uppfattade som roten till 
mycket av det onda talade han om som indoktrinering. I sin 
debattbok Indoktrineringen i Sverige från 1968 försöker han visa 
att vi alla är indoktrinerade i en åskådning som utgör ett konglo-
merat av protestantisk religion, liberal kapitalism, reformistisk 
socialdemokrati och amerikaniserad kultur. Sammantaget ger 
detta en djupt förljugen bild av den värld i vilken vi lever. ”Vi har 
alla sedan länge blivit förda bakom ljuset”, konstaterar Palm: ”Vi 
blir alla, varje dag och varje timme, förda bakom ljuset.”2 Denna 
indoktrinering sker bland annat via tidningar och televisionen 
men också i skolan. Det är där åsiktsstyrningen är som kanske 
allra tydligast och det är därför helt följdriktigt att första kapitlet 
i Palms bok handlar om skolan och de läromedel som används, 
där han drar slutsatsen att ”det är huvudsakligen med kapital-
ismen förbundna problem som förtigs” i dessa böcker.3 

Även i tidens akademiska sociologi betonades skolans roll i 
det som kunde beskrivas som en ständigt pågående reproduktion 
av den dominerande ideologin och det ojämlika klassamhället. I 
sin tillsammans med Jean-Claude Passeron skrivna bok Repro-
duktionen som publicerades 1970 understryker den franske 
sociologen Pierre Bourdieu att skolsystemet inte bara bidrar till 
att klasskillnader återskapas och cementeras utan också till att 
det för de allra flesta framstår som helt naturligt att särskilt gyn-
nade grupper har sina privilegier samtidigt som de mindre 
lyckligt lottade själva anser att deras egen ofördelaktiga position 
är ett resultat av bristfällig skolgång, avsaknad av formella merit-
er eller kanske till och med bristande begåvning. I boken citeras 
en filosof som rentav hävdar att läraryrkets främsta uppgift 

 
2 Göran Palm, Indoktrineringen i Sverige (Stockholm: PAN/Norstedts, 1968), s. 236. 
3 Palm, Indoktrineringen i Sverige, s. 37. Ett annat exempel på hur skolans läromedel 
vid denna tid blev föremål för kritisk reflektion utgörs av Herbert Tingstens Gud 
och fosterlandet. Studier i 100 års skolpropaganda (Stockholm: Norstedts, 1969). 
Tingstens analys av den religiösa och nationalistiska fostran i skolans läroböcker var 
mycket skarp, men kritiken träffade knappast samtiden eftersom hans undersök-
ning var riktad mot tidigare tiders skolböcker samtidigt som han gjorde gällande att 
senare tiders böcker mildrats i sina propagandistiska inslag. 
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består i ”att underhålla och främja denna ordning i folkets 
tankar, en ordning som är lika viktig som ordningen på gatorna 
och på landsorten.”4 På liknande sätt analyserade den marxist-
iske strukturalisten Louis Althusser skolan som en ideologisk 
statsapparat som i enlighet med den härskande ideologin ”dres-
serar” eleverna ”genom lämpliga sanktionsmetoder, uteslutning-
ar, utkoranden osv”, en analys som Michel Foucault några år 
senare skulle följa upp och vidareutveckla i Övervakning och 
straff, en av det senaste halvseklets mest inflytelserika böcker 
även inom det pedagogiska området.5 

Den kritik av den samtida skolans utformning och funktion 
som allt detta på olika sätt illustrerar var väldigt vanlig under det 
sena sextiotalet och det tidiga sjuttiotalet. Ytterligare ett exempel 
utgörs av den svenska Fickteaterns pjäs Ett spel om plugget, som 
spelades på skolor från 1969. Pjäsen, skriven av Sven Wernström 
och regisserad av Suzanne Osten, blev mycket kontroversiell då 
den ansågs svartmåla och utmana skolans och lärarkårens auk-
toritet. Våren 1970 hävdade Aftonbladet att nervsammanbrotten 
hade ökat bland lärarna under det senaste halvåret – dagligen 
rapporterades det om lärare som kollapsat – vilket tidningen 
kopplade samman med den kritikstorm mot lärare som pjäsen 
fört med sig. Lärarförbundets ordförande Hans Hellers menade 
att det nu var dags att ta lärarna i försvar: ”Svårigheterna har 
varit stora tidigare, men den stora ökningen kom i höstas. ’Spelet 
om plugget’ har haft stor negativ betydelse för lärarna.”6  

Samtidigt som skolan kritiserades på en mängd olika sätt for-
mulerades det mer eller mindre utopiska motbilder om hur ut-
bildningen skulle kunna se ut i stället. Det kunde röra sig om allt 

4 Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Reproduktionen, övers. Gunnar Sandin 
(Lund: Arkiv, 2008), s. 116. 
5 Louis Althusser, ”Ideologi och ideologiska statsapparater (noter för en undersök-
ning)”, i Althusser, Filosofi från proletär klasståndpunkt, övers. Ewa Rappe & Gun-
nar Sandin (Staffanstorp: Cavefors, 1976), s. 122; Michel Foucault, Övervakning och 
straff. Fängelsets födelse, övers. C. G. Bjurström (Lund: Arkiv, 1987).  
6 ”Allt fler lärare får nervsammanbrott. ’Nu måste de högsta ansvariga träda fram 
till lärarnas försvar’”, Aftonbladet 22 mars 1970.  
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från att helt ge upp skolan som institution till förslag om en 
starkt radikaliserad skolgång i Marx, Lenins eller Maos tecken. 
Det gjordes också vissa försök att i praktiken förverkliga en mer 
demokratisk skola. Ett svenskt exempel där idéerna om direkt-
demokrati fick ett stort genomslag var det så kallade Experi-
mentgymnasiet som bildades i Göteborg 1969. Det var en i 
högsta grad omstridd skola där betygen, närvaroplikten och de 
schemalagda lektionerna slopades och där eleverna hade stora 
möjligheter att påverka såväl skolmiljöns utformning som 
undervisningens innehåll. En grundidé var, som en av dem som 
var engagerade i Experimentgymnasiet uttryckte det, att det 
skulle vara ”en fullständigt demokratisk skola” som kunde fun-
gera som ett inspirerande exempel för att ”få omvärlden att inse 
nyttan av direkt personligt inflytande och allmän delaktighet i 
viktiga beslut”.7 Det var på så sätt ett försök att omsätta direkt-
demokratin i pedagogisk praktik som man hoppades kunde 
verka inspirerande för andra, som en liten del i en betydligt 
större rörelse. 

De båda polerna med å ena sidan en hård kritik av det befint-
liga skolsystemet och å andra sidan drömmar om någonting 
annat går i olika avseenden igen i denna antologi om 1968 och 
pedagogiken. Båda begreppen förstås här i vid mening. ”1968” 
står således inte bara för det mytomspunna året då studenterna 
vid Stockholms universitet ockuperade sitt eget kårhus och mil-
jontals människor demonstrerade på gatorna i Paris och många 
andra storstäder runt om i världen utan också mycket annat som 
hände vid den här tiden och som kan kopplas till sextio- och 
sjuttiotalets bredare vänsterradikalisering. Att tala om 1968 på 
det sättet är i linje med vad samtidshistorikern Kjell Östberg och 
andra forskare har kallat det långa 68.8 Med den franske filosofen 

 
7 Citat av ”Anders L.” i Per-Göran Huss & Björn Moback, Från skolupprop till skol-
uppror. Experimentgymnasiet i Göteborg 1969–1975 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 
1976), s. 45. 
8 Kjell Östberg, ”Sweden and the Long ’1968’. Break or Continuity?”, Scandinavian 
Journal of History vol. 33 (4) 2008; Richard Vinen, The Long ‘68. Radical Protest and 
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Alain Badiou skulle det också kunna karakteriseras som det röda 
decenniet från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet.9 
Även ”pedagogik” tolkas brett. Förutom själva pedagogikämnet 
handlar det om skolan, universitetet, folkbildningen, uppfostran 
och det som Palm kallar indoktrineringen, liksom den vidare 
diskussionen om vad för slags samhälle vi vill ha och hur det är 
möjligt att nå dit med hjälp av skola och utbildning. De flesta 
bidragen uppehåller sig vid svenska förhållanden, men här finns 
också internationella utblickar, inte minst jämförelser med den 
finska situationen.  

Ambitionen med antologin är på intet sätt att ge en definitiv 
historieskrivning av allt det som skedde inom det pedagogiska 
fältet under den aktuella tiden – en sådan systematisk genom-
gång återstår fortfarande att göra, även på svensk botten. Däre-
mot ger bokens tolv artiklar ett antal perspektiv på en i många 
avseenden omvälvande och fortfarande högst kontroversiell 
period i vår samtidshistoria. I bästa fall kan den också upp-
muntra till ytterligare forskning om hur tidens allmänna radi-
kaliseringsvåg tog sig uttryck i de livaktiga diskussionerna om 
skola och utbildning.  

Till bakgrunden hör att sextiotalet var en tid av sociala rör-
elser, både i Sverige och internationellt. I USA som i flera avse-
enden framstod som ett föregångsland förändrade kvinnorörels-
en, medborgarrättsrörelsen och Vietnamrörelsen radikalt förut-
sättningarna för politiken och delvis också pedagogiken. Även i 
Sverige växte kvinnorörelsen sig förhållandevis stark under sjut-
tiotalet med den i maj 1968 bildade Grupp 8 som en pionjär-
organisation. Kvinnorörelsen spelade en viktig roll även inom 
det pedagogiska området genom bland annat kampen för en mer 
jämställd undervisning, problematiseringen av könsrollerna och 

its Enemies (London: Allen Lane, 2018); Daniel J. Sherman, Ruud van Dijk & Jas-
mine Alinder (red.), The Long 1968. Revisions and New Perspectives (Indiana Uni-
versity Press: Bloomington, 2013). 
9 Alain Badiou, The Communist Hypothesis, övers. David Macey & Steve Cororan 
(London & New York: Verso, 2015), s. 1. 
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kravet på en utbyggd förskoleverksamhet. ”Ropen skalla daghem 
åt alla”, skanderades det i åtskilliga demonstrationståg vid den 
här tiden.  

Det var också många som stödde den amerikanska svarta be-
folkningens kamp för lika medborgerliga rättigheter. Stokely 
Carmichael, som tidigare varit ordförande i den inflytelserika 
Student Nonviolent Coordinating Committee men som vid den-
na tid blev mer radikal och något senare skulle bli en av svarta 
pantrarnas ledande aktivister, besökte Sverige 1967 och kom då 
till Uppsala där han vid universitetet talade i en fullsatt aula. ”Jag 
är inte för våld”, förklarade Carmichael då, ”men det kommer en 
tid när man inte kan ta emot mer förtryck, orättvisor och föröd-
mjukelser och måste slå tillbaka. Min generation vägrar bli för-
ödmjukad på samma sätt som våra föräldrar och förfäder blivit. 
Vi säger stopp. Och det för all framtid.”10 Bland studenterna 
fanns ett stort intresse för medborgarrättsrörelsen, men det var 
ännu fler som engagerade sig i Vietnamrörelsen och därför är 
det inte förvånande att Carmichael i Uppsala fick mest applåder 
när han fördömde det pågående kriget. I Sverige var det annars 
De förenade FNL-grupperna som från 1966 ledde kampen mot 
USA:s krig i Vietnam. Även här var många radikala studenter 
och unga universitetslärare aktiva, men oppositionen mot kriget 
var betydligt bredare än så. Stor uppmärksamhet, även inter-
nationellt, väckte det till exempel när den unge utbildnings-
ministern Olof Palme deltog i en Vietnam—demonstration i 
februari 1968. Som Alexander Ekelund understryker i sin av-
handling Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig for-
mering under den svenska vänsterradikalismens era (2017) före-
kom det inom Vietnamrörelsen, liksom flera andra av tidens 
sociala rörelser, också olika former av självorganiserade studier 

 
10 Stokely Carmichael citerad i Carl Frängsmyr, Universitetet som arena (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2013), s. 270. 
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som syftade till medvetandehöjning och kunskapsproduktion.11 
Det var på så vis fråga om ett kollektivt självbildningsprojekt. 

Vad gäller studentrörelsen var den utpräglat internationell 
och utgjorde en av de starkast pådrivande krafterna i tidens 
allmänna politiska radikalisering. I städer som Paris, Berlin och 
Berkeley i norra Kalifornien, men också i Tokyo, Tunis och 
Mexico City, revolterande studenterna 1968. På vissa håll gjorde 
de gemensam sak med de arbetare som de sade sig stödja i 
kampen för ett annat samhälle. I Frankrike demonstrerade mer 
än tio miljoner människor under några dagar i maj 68. Många 
ville gå ännu längre och en veritabel politisk revolution tycktes 
vara nära förestående. Även i öststaterna, inte minst i Tjecko-
slovakien, fanns det vissa tendenser i mer öppen och reformistisk 
riktning, men i Prag slogs alls sådana reformförsök brutalt ner 
när trupper från den från Moskva styrda Warsawapakten i 
augusti 1968 invaderade staden. Den så kallade Pragvåren slut-
ade i blodig tragedi.  

I Sverige gick det lugnare till, men även här radikaliserades 
många studenter under senare delen av 1960-talet, vilket fick 
stora effekter på den högre utbildningen. I antologins första bid-
rag, ”I skuggan av Vietnam och UKAS. Akademisk undervisning 
1968”, ger Sven-Eric Liedman en personlig tillbakablick på hur 
det var att arbeta som lärare i tidens dynamiska högre utbild-
ningsväsende, närmare bestämt i idé- och lärdomshistoria i den 
gamla universitetsstaden Lund. Till skillnad från många av sina 
äldre akademiska kollegor befann sig den unge docenten Lied-
man på samma sida som de demonstrerande studenterna. Sär-
skilt upprörda var de över det i samtiden mycket uppmärksam-
made betänkande som i april 1968 presenterades av Universitets-
kanslerämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar, som för-
kortades UKAS. Betänkandet innehöll ett konkret förslag på hur 
man skulle kunna komma tillrätta med att många studenter 

11 Alexander Ekelund, Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering 
under den svenska vänsterradikalismens era (Göteborg: Daidalos, 2017), s. 140–152 
et passim. 
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valde att läsa fristående kurser utan något tydligt mål för vad 
studierna skulle resultera i. Något förenklat gick förslaget ut på 
att man skulle lotsa in studenterna på olika fasta studiegångar 
som i förlängningen skulle leda till väldefinierade och samhälls-
nyttiga yrken. De radikala studenterna vände sig bland annat 
mot att förslaget var allt för styrt av arbetsgivarnas intressen. 
Snarare än att bli en del av den etablerade ordningen ville de 
själva inte bara förstå utan också förändra samhället. Som Lied-
man noterar fanns det även ett motstånd mot UKAS bland mer 
konservativt sinnade studenter och akademiker som värnade om 
de klassiska, humanistiska studiernas värde. Detta hjälpte dock 
föga. Trots den breda oppositionen kom en lätt reviderad ver-
sion av Universitetskanslerämbetets reformförslag att gå igenom, 
som ofta kallades PUKAS, det vill säga Palmes UKAS. Det var 
nämligen Palme som i egenskap av utbildningsminister tänktes 
ligga bakom reformen. I linje med PUKAS kom en ännu mer 
omfattande förändring av den högre utbildningen att genom-
föras senare i och med Högskolereformen 1977, och Liedman 
drar även trådarna fram till den lika famösa som tidstypiska 
rapport som Svenskt Näringsliv publicerade för några år sedan, 
Konsten att strula till ett liv.  

I den skånska lärdomsstaden där Liedman var verksam 1968 
kunde man, som han själv påpekar, betrakta det som skedde 
under kårhusockupationen i Stockholm med viss skepsis. Det 
hindrar inte att studentaktionen i huvudstaden fick stor upp-
märksamhet i samtidens media. Den har också blivit närmast 
mytologisk i senare tillbakablickar på vad som egentligen hände i 
Sverige under radikaliseringsvågen vid slutet av sextiotalet. En 
fördjupad bild av det faktiska skeendet ges av Kjell Östberg. I 
”Palme, utbildningspolitiken och maj 68” skildrar han hur Palme 
sent på kvällen den 25 maj 1968 bestämde sig för att åka till 
kårhuset och själv debattera med de missnöjda studenterna och 
hur det hela sedan utvecklade sig med bland annat ett minnes-
värt meningsutbyte mellan Palme och ockupanternas informella 
ledare Anders Carlberg. Samtidigt placerar Östberg in det dra-
matiska händelseförloppet i ett större utbildningshistoriskt sam-
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manhang med inte bara UKAS och diverse utbildningsreformer 
utan också olika synsätt på och diskussioner om demokratin. 
Men framför allt ges här en presentation av den unge utbild-
ningspolitikern Palme, som enligt Östberg försökte kombinera 
sin strävan efter jämlikhet med ett utifrån samhällets sida effek-
tivt och rationellt utbildningssystem. Utifrån dessa båda ut-
gångspunkter, vilka inte alltid var lätta att förena, var han starkt 
bidragande till olika utbildningspolitiska reformer och initiativ. 
Förutom PUKAS gäller det framför allt 1968 års Barnstuge-
utredning och den nya läroplanen som antogs året därefter, Lgr 
69. Dessutom gjorde Palme en viktig insats i frågan om elevers
och studenters rätt till medinflytande över sina utbildningar och
i olika beslutsprocesser.

Det förtjänar att påpekas att det under och kring 1968 även 
genomfördes många andra betydligt mindre uppmärksammade 
studentaktioner. En sådan som har hamnat i skymundan – sär-
skilt i efterhand – av den ikoniska kårhusockupationen är en 
hungerstrejk som genomfördes vid samma tid i Stockholm. 
Bakom aktionen stod studenter från Lund som ville åstadkomma 
en bättre u-landshjälp. Ett fyrtiotal studenter uppges ha deltagit i 
aktionen som ägde rum utanför Riksdagshuset.12 Andra aktioner 
hade udden riktad mot den utbildning som erbjöds. Inte sällan 
handlade det om krav på medbestämmande och demokratiskt 
inflytande, inom såväl grundskolan och gymnasiet som univer-
sitetet. För att bara nämna ett exempel reste studenterna på 
pedagogiska institutionen vid Uppsala krav på ökat inflytande. 
Förslaget innebar att studenterna skulle ges plats i institutions-
styrelsen vilken i sin tur skulle få ett ökat inflytande på prefekt-
ens bekostnad. Studenterna fick stöd för sitt förslag av delar av 
kollegiet, men prefekten vid institutionen, Wilhelm Sjöstrand, 
tog mycket illa vid sig och hotade med att säga upp sig.13 På 

12 Omar Magnergård, ”Studenter fastar vid riksdagen. Vill väcka opinion för u-
frågorna”, Svenska Dagbladet 24 maj 1968; Staffan Lindberg & Katarina Mazetti, 
”1968 finns kvar i våra hjärtan”, Sydsvenskan 10 juli 2008. 
13 Svante Nycander, ”Professor hotar avgå i protest”, Dagens Nyheter 11 maj 1969.  
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längre sikt är det dock tydligt att det var studenternas linje som 
vann. Under de senaste femtio åren har student- och elevin-
flytandet kraftigt ökat. Det gäller framför allt på högskole- och 
universitetsnivå där studenterna numera har rätt att vara repre-
senterade i alla beslutande organ. Så förhöll det sig inte alls vid 
slutet av sextiotalet. 

Även i Finland var studentrörelsen stark vid den här tiden. 
Att det fanns såväl skillnader som likheter mellan utvecklingen 
där och det som samtidigt skedde i Sverige tydliggörs i artikeln 
”1968 och reformer av högre utbildning i Sverige och Finland” 
av Janne Holmén och Johanna Ringarp. Vissa av de strukturella 
likheterna kan förklaras av att de båda länderna till stora delar 
har en gemensam historia, men det finns också paralleller i så-
dant som framstår som mer handgripligt. Det mest slående 
exemplet utgörs av att även studenterna i Helsingfors 1968 ocku-
perade sitt kårhus i en protest riktad mot den finska statsmakt-
ens försök att begränsa studenternas frihet att lägga upp studi-
erna som de själva ville. En avgörande skillnad mellan de båda 
länderna kom sig dock av Finlands mycket starkare band till 
Sovjetunionen, vilket bidrog till en starkt polariserad politisk 
kultur. På ena kanten stod de som mest av allt önskade en tyd-
ligare distansering från det stora landet i öster, medan de på den 
andra sidan ville se ett närmare samarbete. Även om vissa radi-
kala studenter hamnade i det kommunistiska lägret visar Hol-
mén och Ringarp att den dominerande linjen bland studenterna 
kan beskrivas i termer av en allians med center-vänsterreger-
ingen med ambitionen att omdana universitetsväsendet i en mer 
demokratisk riktning. Stora förändringar skedde också. De båda 
författarna konstaterar att det under en begränsad tid genom-
fördes lika omfattande reformer i det finska utbildningssystemet 
som hade åstadkommits i Sverige under en betydligt längre 
period. 

En illustration av hur den högre utbildningen drastiskt kunde 
förändras även i Sverige vid den här tiden ges av Ulla Lind och 
Kersti Hasselberg. I ”Bilden, skolan och samhället. 1968 och 
bildpedagogiken” fokuserar de på det som skedde vid Konstfack 
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i Stockholm och framför allt dess teckningslärarutbildning. Med 
konstriktningar som minimalismen, popkonsten och nydada-
ismen var sextiotalet ett exceptionellt expansivt decennium inom 
bildkonsten. Gamla föreställningar om konsten och det sköna 
kastades över ända och hela konstscenen expanderade, och snart 
började även konststudenterna att kräva en mer tidsenlig utbild-
ning. Påverkade av tidens politiska klimat inkluderade det också 
demokratisering och studentinflytande. På Konstfack ledde det 
till en krasch mellan skolans ledning och studenterna, upp-
backade av vissa yngre lärare av vilka Gert Z. Nordström var den 
viktigaste. Studenterna strejkade och visade också på andra sätt 
sitt missnöje med utbildningen, vilket slutade med att rektorn 
vid Konstfack avsattes. Tillsammans med studenten Christer 
Romilson, som också var ordförande i teckninglärarnas och 
teckningsstudenternas fackliga förening, publicerade Nordström 
1970 boken Bilden, skolan och samhället, som Lind och Hassel-
berg beskriver som en vattendelare i svensk bildpedagogik. I 
stället för det fria skapande och tekniska ritande som tidigare 
hade varit helt dominerande förde Nordström och Romilson 
fram en kommunikativ och semiotisk förståelse av bilder och 
bildskapande. Sammantaget ledde det till en ny sorts bildpeda-
gogik som under sjuttiotalet kom att få stort genomslag, inte 
minst på Konstfack. Det var många som kombinerade den nya 
bildpedagogiska grundsynen med ett radikalt politiskt engage-
mang. Kamp, engagemang och kommunikation blev ledord 
inom både bildpedagogiken och konsten i stort.  

Inte bara bildkonsten utan också musiken och litteraturen 
ställdes i den politiska kampens tjänst. Det gäller även barn- och 
ungdomslitteraturen. En svensk klassiker är När barnen tog 
makten av Doktor Gormander (pseudonym för Gunnar Ohr-
lander), med illustrationer av Helena Henschen, och från det 
tyska språkområdet kan man nämna Ernst Herhaus revolutions-
romantiska dada-didaktiska Kinderbuch für kommende Revolu-
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tionäre.14 Även samhällskritiska rapportböcker blev en populär 
genre, med Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink och Sara 
Lidmans Gruva som de två kändaste exemplen.15 Ett annat tids-
typiskt initiativ utgjordes av försöken att skriva en folkets his-
toria, vilket är ämnet för Samuel Edquists artikel ”Att riva det 
borgerliga horhuset. Folkbildning för folkets och nationens 
historia”. Historien har alltid varit central inom vänstern, från 
Marx uppdagande av olika historiska utvecklingstendenser till 
den amerikanske litteraturvetaren Fredric Jamesons imperativ 
”Historisera alltid!”16 Detsamma kan i högsta grad också sägas 
om den svenska sjuttiotalsvänstern. Edquist fokuserar på Arkivet 
för folkets historia som bildades av några studenter i Stockholm 
1970. Det var en maoistiskt orienterad grupp som stod nära både 
Svenska Clartéförbundet och Sveriges kommunistiska förbund 
(tidigare Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna). I linje 
med Mao Zedongs idealisering av den kinesiska bondebefolk-
ningen fanns här ett påfallande stort intresse för det som lyftes 
fram som det svenska folkets kultur, i kontrast till det som be-
nämndes monopolkapitalets kultur. Mottot för Arkivet för folk-
ets historia var ”Folket är den drivande kraften i historien”. Detta 
utvecklades i riktning mot en nationalistisk historieskrivning och 
Edquist problematiserar den vänsternationalism som då kom till 
uttryck och som tycktes gå mot marxismens traditionella inter-
nationalism. Avslutningsvis påpekar han att historieskrivningen 
även på andra sätt fick en allt mer accentuerad nationalistisk 
slagsida under sjuttiotalet, vilket bland annat kom till uttryck i 
den tecknade historieboken Sveriges historia. Från stenålder till 
storindustri som nådde många unga läsare. 

 
14 Doktor Gormander (pseudonym för Gunnar Ohrlander), När barnen tog makten, 
med illustrationer av Helena Henschen (Stockholm: Gidlunds, 1969); Ernst Her-
haus, Kinderbuch für kommende Revolutionäre, mit sechs Bildern von Gabriel 
Muschel (München: Weismann, 1970).  
15 Maja Ekelöf, Rapport från en skurhink (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1970); Sara 
Lidman, Gruva, bilder Odd Uhrbom (Stockholm: Bonniers, 1968). 
16 Fredric Jameson, Det politiska omedvetna, övers. Sara Danius, Stefan Helgesson & 
Stefan Jonsson (Stockholm & Stehag: Symposion, 1994), s. 45. 
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Under det röda decenniet publicerades det också en lång rad 
kritiska debattböcker om skolan som institution. Inte minst 
översättes flera böcker som på olika sätt ifrågasatte den tradi-
tionella skolan. Neil Postman och Charles Weingartner argu-
menterade i Teaching as a Subversive Activity (1969), som på 
svenska publiceras som pocket under titeln Lära för att överleva. 
Angrepp på en förlegad undervisning – förslag till en revolution, 
för en ny typ av skolundervisning som i stället för tragglande av 
oviktiga fakta skulle rikta in sig på att utveckla ”en aktivt under-
sökande, rörlig, skapande, innovativ, tolerant, liberal person-
lighet som utan att bli förvirrad kan möta osäkerhet och tve-
tydighet och som kan formulera livsdugliga nya meningar inför 
sådana förändringar i miljön som hotar det individuella och öm-
sesidiga överlevandet.”17 Steget längre i angreppet på den tradi-
tionella skolan gick företrädare för den så kallade avskolnings-
rörelsen där skolans själva existens blev ifrågasatt och som 
pekade mot en framtid där denna institution upplösts till förmån 
för ett lärande som skedde runt om i samhället. 1972 gavs det ut 
svenska översättningar av två böcker med en sådan tematik: 
norrmannen Nils Christies Om skolan inte fanns och österrik-
aren Ivan Illichs Samhälle utan skola. De var båda övertygade 
om att skolan gör mer skada än nytta, i synnerhet för barnen och 
ungdomarna som tvingas att gå där. Om människor verkligen 
ska kunna befrias krävs det helt enkelt en avskolning av hela 
samhället. 

En annan bok som diskuterades livligt på både tidningssidor 
och akademiska seminarier var Michael Youngs dystopiska The 
Rise of the Meritocracy som publicerades redan 1958 och som två 
år senare utkom i svensk översättning, Intelligensen som över-
klass. Meritokratins utveckling 1870–2033. I ”Varning för merito-
kratin. Den svenska receptionen av ett begrepp under ’det långa 
68’” undersöker Joakim Landahl och Daniel Lövheim hur de 

17 Neil Postman & Charles Weingartner, Lära för att överleva. Angrepp på en för-
legad undervisning – förslag till en revolution, övers. Maj Frisch (Stockholm: Bon-
niers, 1973), s. 232. 
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svenska diskussionerna om boken såg ut under 1960- och 1970-
talen. Gemensamt för de flesta av tidens debattörer var att be-
greppet meritokrati ansågs negativt laddat. Det tvistades visser-
ligen om ordet fångade situationen i Sverige, men få invände 
mot att betrakta meritokratin som ett problem. Begreppet fyllde 
därmed funktionen att uppmuntra till kritiska reflektioner över 
utbildning och jämlikhet ur ett framtidsperspektiv. 1960-talet 
brukar inte sällan förknippas med en ungdomlig utvecklingstro, 
en strävan efter emancipation från historiens orättvisor och stela 
ritualer, en rörelse mot ett utopiskt tillstånd. Receptionen av be-
greppet meritokrati ger oss en delvis annorlunda bild. Dess dys-
topiska karaktär lyfte fram framtiden som hot och ställde frågor 
om huruvida och i så fall på vilka sätt den negativa utvecklingen 
kunde motverkas. Som mest livlig var denna diskussion just 
under 1960-talet, när begreppet införlivades i både differenti-
eringsdebatten och förarbetet till det sena sextiotalets utbild-
ningsreformer. När dessa reformer väl var genomförda minsk-
ade hänvisningarna till meritokratibegreppet i såväl massmediala 
som politiska diskussioner. I den vetenskapliga diskursen, som 
här exemplifieras av pedagogikprofessorn Torsten Huséns skrift-
er, kom diskussionen emellertid att leva kvar längre, vilket bland 
annat kan knytas till begreppets relevans för den framväxande 
futurologiska skolforskningen.  

Den enskilda bok som spelade den största rollen i tidens 
pedagogiska vänsterdiskussioner var dock Paulo Freires Peda-
gogik för förtryckta. Originalet publicerades på portugisiska 1968 
och fyra år senare utkom den svenska översättningen, som snart 
följdes av flera av Freires andra böcker. I kampen mot den i 
Brasilien vid den här tiden utbredda analfabetismen utvecklade 
den kristne socialisten Freire en medvetandehöjande, dialog-
orienterad pedagogik som snart kom att inspirera många vän-
stermänniskor runt om i världen och som även i de nordiska 
länderna kom att sätta stora avtryck inom såväl vuxenbildning 
som förskoleverksamhet. 

På olika sätt kretsar inte mindre än tre av bidragen i denna 
antologi kring Freire och dialogpedagogiken. En som under 
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sjuttiotalet var upptagen av att förstå den brasilianske pedagogen 
var Staffan Selander, som också kom att skriva sin avhandling 
om Freire och dialogpedagogiken. När den publicerades 1984 
hade han dock blivit betydligt mer kritisk mot de befrielsepeda-
gogiska idéerna och framför allt mot det sätt som de hade kom-
mit att användas inom svensk utbildning. I artikeln ”Dialog-
orienterad pedagogik som samtidsuttryck” utgår Selander från 
sina egna erfarenheter som ung forskare som bland annat stu-
derade den brasilianska alfabetiseringsrörelsen på plats vid mitt-
en av sjuttiotalet. Förutom att ge en allmän presentation av 
Freires pedagogiska idéer redogör Selander för den bredare 
svenska receptionen av Freire, däribland hur Fredrik Rodhes 
översättningar av hans böcker gavs ut på det kristna bokförlaget 
Gummessons, hur Freire vid flera tillfällen besökte Sverige och 
hur svenska pedagoger plockade upp valda delar av hans peda-
gogiska tänkande. Till sist förs också ett resonemang om befri-
elsepedagogikens aktualitet i dag, där Selander kommer fram till 
att mycket numera kan upplevas som daterat men att det bland 
det som förblivit levande finns en tankefigur som han beskriver i 
termer av dialogen i pedagogiken/didaktiken.  

I Finland fick Freires befrielsepedagogik ett mindre kraftigt 
genomslag än i Sverige, men även där ledde dess reception till stri-
digheter inom den vänsterorienterade delen av det pedagogiska 
fältet. I ”Den progressiva folkbildningens gränser. Frigörelsepeda-
gogikens uppgång och fall inom den finlandssvenska folkdemo-
kratin” undersöker Jonas Ahlskog och Mats Wickström hur man 
inom vänsterorganisationen Folkets Bildningsförbund hanterade 
de ideologiska och praktiska spänningar som uppstod när Freires 
dialoginriktade frigörelsepedagogik i grunden utmanade den 
traditionella marxism-leninismens hierarkiska syn på folkbild-
ning. Det är knappast en tillfällighet att det var två unga femi-
nistiskt orienterade kvinnor, Birgitta Boucht och Carita Nyström, 
som gick i bräschen för förnyelsen. När de tog över ledningen av 
Folkets Bildningsförbund 1975 arbetade de för en mer vertikal och 
jämlik bildningsverksamhet med demokrati, delaktighet och tillit 
till folket som överordnade principer. Bland annat startades flera 
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bildningscirklar som styrdes utifrån deltagarnas eget intresse och 
med inriktning mot den lokala historien, i enlighet med devisen 
”Gräv där du står!” Här praktiserades en radikal form av studie-
cirkeldemokrati som var helt i linje med Freires pedagogiska 
grundidéer. Motståndet inom organisationen var dock stort och 
redan efter något år utmanövrerades Boucht och Nyström av 
gammelkommunisterna. Inom Folkets Bildningsförbund blev den 
freireanska perioden inte mycket mer än en parentes. Snart visade 
det sig att inte heller marxism-leninismen hade någon framtid. 

Samma genusmönster som kom till uttryck i Ahlskogs och 
Wickströms undersökning, det vill säga att dialogpedagogiken i 
mångt och mycket försvarades av mer eller mindre feministiskt 
inriktade kvinnor och angreps av arga män, återfanns också i 
den svenska receptionen av Freire. I ”Striden om dialogpeda-
gogiken och skapandet av manlig vänsterintellektuell auktoritet” 
undersöker Kajsa Ohrlander användningen av dialogpedagogik-
en inom den svenska förskoleverksamheten. Här togs de anti-
auktoritära idéerna emot med stor entusiasm, men efterhand 
kom de också att bli föremål för minst lika hård kritik. Pejorativt 
beskrev till exempel Staf Callewaert och Daniel Kallós den 
Freireinspirerade dialogpedagogiken som en rosa pedagogik som 
de utifrån ett marxistiskt perspektiv kritiserade för att vara allt 
för emotionell, förförisk och helt enkelt inte tillräckligt revolu-
tionär. Kritiken vann stor genklang, snart ansågs det på många 
håll att dialogpedagogiken inte var särskilt relevant och nya 
pedagogiska idéer kom att ta vid. Striden om dialogpedagogiken 
och det faktum att den så snabbt försvann från den svenska för-
skolan analyserar Ohrlander med hjälp av genusteorier men 
också i termer av legitimitet. Samtidigt konstaterar hon att dia-
logpedagogikens idéer senare skulle komma tillbaka, framför allt 
i och med 1998 års läroplan för förskolan. Förvisso åberopades 
Freire då knappast längre som en auktoritet, utan den explicita 
inspirationen kom i stället från Reggio Emilia. Likväl kom dia-
logen, lyssnandet och det icke-hierarkiska, demokratiska lär-
andet åter till heders. 
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Som framkommit var försöken att demokratisera utbild-
ningsväsendet påtagliga under den aktuella tiden och drevs av 
såväl studenter på universiteten som elever i grundskola och 
gymnasium. Vad gäller eleverna kan det noteras att Sveriges 
elevers centralorganisation (SECO), ursprungligen bildat 1952, 
var mycket synliga i offentligheten vid slutet av sextiotalet och 
det tidiga sjuttiotalet. När exempelvis Ord & Bild gav ut ett tema-
nummer om skolan 1969 var inte mindre än fyra av skribenterna 
tonåriga elever, och dagspressen rapporterade regelbundet om 
elevrörelsen.18 Tämligen snabbt etablerades en infrastruktur av 
elevernas egna tidningar, demonstrationer, studiecirklar, stor-
möten och kampanjer som bidrog till att deras röster blev ett 
centralt inslag i diskussionerna om skola och utbildning.19 

Att även de radikala lärarna organiserade sig på nya sätt 
framkommer av Gunilla Härnstens artikel ”Socialistiska lärar-
organisationer – ett tidens tecken inom utbildningsvärlden”. 
Lärarkåren som helhet hade fortfarande en kvardröjande stämp-
el av att vara relativt konservativ och politiskt luta åt det borger-
liga hållet. Även om det inte fanns någon färsk statistik – den 
senaste var från 1952 och visade att 90 procent av lärarna röstade 
borgerligt – spekulerade pedagogikprofessorn Sixten Marklund 
1973 att det nog fortfarande fanns en överrepresentation för bor-
gerligheten bland lärarna.20 Men även bland lärarna fanns det 
mer radikala röster och vissa kom att ansluta sig till olika vän-
sterinriktade föreningar. Härnsten ger en översikt över de 
socialistiska lärarorganisationernas historia, framför allt i Sverige 
men i viss mån också internationellt. Vad gäller den svenska ut-
vecklingen, där fenomenet huvudsakligen var kopplat till sjuttio-

18 Ord & Bild nr 5 1969. 
19 Företrädare för elevrörelsen citerades regelbundet i dagstidningspress och skrev 
också själva debattböcker om skolan. Christian Caspar & Claes Jalander, Konkur-
rensskola (Stockholm: Tiden, 1969); Erik Centerwall, Gunnar Persson, Ingrid 
Strömdahl & Gunnar Wetterberg, Skola i klassamhälle. En debattbok om skolan 
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1969); Staffan Hildebrand, Skola för demo-
krati (Stockholm: Sveriges Radio, 1969). 
20 ”Hur röstar lärarna?”, Dagens Nyheter 6 september 1973. 
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talet, lägger hon tonvikten vid Socialistiska lärare som bildades 
1970. Föreningen som snart bytte namn till Socialistiska skol-
arbetare levde vidare i något decennium, med ett tämligen blyg-
samt medlemsantal på runt 200 personer. Vid mitten av sjuttio-
talet grundades den betydligt större Föreningen aktiv skola lik-
som den vid Karlstads lärarhögskola verksamma Revolutionära 
gruppen Röd Skola. Den kollektiva organisering som skedde 
under dessa år kom dock snart att avta och föreningarna blev 
inte särskilt långlivade, med undantag för Kooperativet Arbetets 
Pedagogik, som bildades 1977 som en svensk gren av den inter-
nationella Freinetrörelsen och som finns kvar än i dag. 

Även den svenska pedagogiska tidskriftsfloran genomgick 
förändringar under det röda decenniet. Två tidskrifter med lång 
historia gick i graven ungefär samtidigt. Pedagogisk tidskrift, som 
framför allt fungerat som ett forum för läroverkslärare, gavs ut 
mellan 1865 och 1971, vilket innebär att den var Sveriges över-
lägset mest livskraftiga pedagogiska tidskrift. Den mer progres-
sivt inriktade Skola och samhälle, med bakgrund inom det som 
kallats folkskollärarprogressivismen, gavs ut under en kortare 
men ändå väl tilltagen tid, mellan 1920 och 1967. Under loppet 
av fyra år lades således två långlivade pedagogiska tidskrifter 
ned. En tidskrift som delvis kom att fylla den lucka som där-
igenom uppkom var den 1974 startade Forskning och utbildning. 
Tidskrift för analys och debatt. Ännu mer i linje med det kritiska 
arvet från 1968 var dock den tre år senare grundade Kritisk 
utbildningstidskrift, mer känd under förkortningen Krut.  

Trots – eller möjligen på grund av – sitt radikala inslag blev 
Krut en välspridd tidskrift med en upplaga på upp till 10 000 
exemplar och med cirka 4000 prenumeranter. I ”Tidskriften Krut 
och betygskampen” diskuterar Christian Lundahl hur tidskriften 
behandlade en av tidens mest brännande pedagogiska frågor, 
nämligen betygsfrågan. Under tidskriftens tidiga år var betygs-
frågan ett återkommande ämne, till vilken en annan fråga om den 
statliga styrningen och de många byråkratiska utredningar som 
nyligen hade presenterats kopplades. Betygsfrågan betraktades i 
mångt och mycket som ett instrument för sortering, och Krut både 



INLEDNING 

27 

skildrade och eldade på en kamp mot detta system, samtidigt som 
betygens sorterande funktion sågs som ett symptom på en bakom-
liggande kapitalistisk produktionsordning. Diskussionen om be-
tygen var som mest intensiv under tidskriftens första år. Några år 
in på 1980-talet föreföll däremot frågan, av skäl som Lundahl 
diskuterar, inte lika relevant längre. Det är möjligt att se frågans 
försvinnande som ett symptom på att just den radikalism som 
brukar förknippas med 1968 började ifrågasättas och ersättas med 
andra frågor.  

I antologins avslutande bidrag, ”Var realist – kräv det omöj-
liga! Sextioåttarörelsen, det politiska och det pedagogiska”, tar 
Anders Burman och Shamal Kaveh upp frågan om hur arvet från 
1968 har diskuterats under de senaste femtio åren liksom vilken 
aktualitet det kan tänkas ha i dag. Utifrån den i samtida teo-
retiska diskussioner vanliga distinktionen mellan politik och det 
politiska argumenterar de för att man kan skilja mellan å ena 
sidan pedagogik i betydelsen teorier och metoder om uppfost-
ran, undervisning och utbildning och å andra sidan det peda-
gogiska som ett mer omfattande fenomen som inkluderar frågor 
om makt, skolans syfte och relationen mellan reproduktion och 
utbildning. Om 1968 betraktas ur det snävare politiska och peda-
gogiska perspektivet framstår det i mångt och mycket som ett 
misslyckande, men om det i stället förstås i termer av det poli-
tiska och det pedagogiska blir bilden annorlunda. Då står 68 för 
ett radikalt ifrågasättande av efterkrigstidens konformitet, kon-
sensuskultur och auktoritetstro liksom inom skolans område av 
passiv inlärning och hierarkisk envägskommunikation. Här 
skedde en genomgripande omförhandling av både politiken och 
utbildningen i frihetens och jämlikhetens tecken. Det är någon-
ting som vi enligt Burman och Kaveh fortfarande kan och borde 
inspireras av, som en påminnelse om att en annan värld – och 
därmed en annan skola och pedagogik – är möjlig. 
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I skuggan av Vietnam och UKAS  
Akademisk undervisning 1968

SVEN-ERIC LIEDMAN 

– Har de ingenting annat för sig än att demonstrera? När stu-
derar de?

Jag fångade upp den missnöjda repliken någonstans på Klos-
tergatan i Lund hösten 1968. Klostergatan, som min mor, upp-
vuxen i trakten, alltid kallade Bullis, var en fin gata som sträckte 
sig från Domkyrkan till stationen, ett kommersiellt stråk som 
band samman den gamla världen med den nya. 

Jag minns inte vad demonstrationen gällde. Var det Vietnam 
eller UKAS eller kanske något tredje? Men vi demonstrerade. 
Det gjorde man ofta i Lund på den tiden. Jag var lite ovanlig 
eftersom jag var docent och lärare. Jag studerade inte längre. Jag 
arbetade. Vad skulle den arga rösten från trottoaren sagt om det? 
Blivit ännu argare? 

Att jag var docent brydde sig ingen om bland oss som de-
monstrerade. Jämlikhet var en självklarhet. 

Det var hösten 1968 som jag blev akademisk lärare på heltid. 
När jag hade disputerat för gamla doktorsgraden i april 1966 
fanns det ingen ledig docenttjänst i idéhistoria i Sverige. Jag hade 
tur och fick jobb som ”biträdande kulturchef” på Sydsvenskan. 
Det blev två och ett halvt viktiga och lärorika år på tidnings-
redaktion innan konflikterna med ledningen blev för svåra. 
Hösten 1968 skulle docenten i Lund Rolf Lindborg ha sabbats-
termin – det fanns ännu sådant på den tiden – och jag skulle 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

30 

vikariera för honom.1 Det var så min bana som akademisk lärare 
började, lite i marginalen. 

Jag hade haft en kurs på filosofiska institutionen redan 1966, 
och då och så hade jag tillfälligt ryckt in för Lindborg. Men nu 
var det mer allvar, nu hade jag lämnat den tidningsvärld som jag 
till en början trott vara min framtid. 

Och nu var det 1968. 
1968 fanns det ungefär 100 000 studenter i Sverige. Tretton år 

tidigare hade det varit i runda tal 25 000. Några nya grupper som 
tidigare inte räknats till högskolenivån – som socionomerna – 
hade tillkommit. Men ökningen var pyramidal över hela fältet. 
Lund kändes som en överbefolkad stad. Lärosalarna räckte inte 
till. Det stora inneämnet 1968, sociologi, lockade så många stu-
denter att man fick ta till biografer som undervisningslokaler. 
Även till det lilla nya ämnet idé- och lärdomshistoria sökte sig 
fler än jag räknat med. Björn Ranelid säger sig ha varit en av 
dem. Henric Holmberg, den duktige skådespelaren, minns jag 
tydligt; men det berodde på att han samtidigt debuterade i en 
pjäs på TV. Jag kommer också ihåg Kjerstin Norén. Hon hade i 
maj lett demonstranter i Båstad till seger: tennismatchen mellan 
Sverige och Rhodesia stoppades. Det var 1968-radikalernas 
största triumf. I minneskrönikor gjorda i Stockholm är det alltid 
Kårhusockupationen som får största utrymmet.2 Men den ak-
tionen var ju bara larv. Det var i alla fall vår bild i Lund av Stock-
holm och Uppsala: där blev man rebeller eller dubbelmaoister 
eller åtminstone maoister. Vi hade svårare att se våra egna fel. 

Avskyn för apartheidregimen i Rhodesia var ett självklart ut-
tryck för den antiimperialism som präglade radikala studenter år 
1968. Ännu starkare var förstås engagemanget för Vietnam. 
USA:s ”vidriga krig i Vietnam”, som Göran Sonnevi, då ännu 

 
1 Rolf Lindborg, en framstående idéhistoriker som hade att kämpa med personliga 
problem, är huvudpersonen i skriften Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år, Ugglan 
18 (Lund: Lunds universitet, 2016). 
2 Så i raden av TV-program om 1968, liksom i Henrik Berggrens bok 68 (Stock-
holm: Max Ström, 2018).  
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bosatt i Lund, hade skrivit sin berömda dikt om redan 1965,3 
sysselsatte oss ständigt. Vår indignation tog sig uttryck i ständiga 
demonstrationer liksom i allehanda andra manifestationer.  

Men den andra stora anledningen till upprördheten gällde 
något helt annat: UKAS, alltså Universitetskanslersämbetets för-
slag om en förändrad utbildning. Här gällde det kommande stu-
denters studieväg. Ännu talades det om de filosofiska fakultet-
erna; det var den gamla filosofiska som delats upp i humanistisk, 
samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig. Där 
var tillträdet fritt, utom i de laborativa ämnena där det fanns ett 
begränsat antal labbplatser. Det gick att vandra mellan ämnena. I 
början av 60-talet hade åtminstone studenterna börjat regis-
treras. Vi var många som kämpade mot den reformen!4 Tidigare 
var det bara närvarolistorna och tentamina som visade vad man 
studerade. 

Men nu ville statsmakterna få ordning på studierna. Det blev 
samhällsekonomiskt oförsvarbart, menade man, att låta student-
er irra fritt mellan ämnena och sedan efter alldeles för kost-
samma studier kanske ändå få svårt att få ett yrke som mot-
svarade utbildningen. 1963 års universitets- och högskolekom-
mitté talade visserligen ännu om ”de fria fakulteterna”.5 Men 
1968, i den beryktade UKAS, hade uttrycket försvunnit, och det 
var inte av en slump. Där hette lösningen linjerna. Ett linjesys-
tem inrättades, och tanken var att den student som följde en linje 
säkert och metodiskt skulle lotsas fram till en god, gärna livstida 
sysselsättning på andra sidan sluttentamen.  

Linjerna skulle skära tvärs igenom också de fakulteter som 
nyss kallats fria. Det skulle skapas ordning, och ordningen be-

3 Dikten publicerades i Bonniers Litterära Magasin år 1965 och fick omedelbart en 
central plats i opinionsbildningen kring USA:s krig i Vietnam.  
4 Jag gjorde själv debut som talare inför en större församling någon gång under 
hösten 1962, där vi var några som lanserade en egen, registreringsfientlig kandidat 
till posten som ordförande för Lunds Studentkår. Vår kandidat fick ungefär 250 
röster men motkandidaten tre gånger så många. 
5 SOU 1965:11, s. 18 och 148ff. 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

32 

stod i att finna den närmaste vägen mellan studentexamen och 
ett gott, välavlönat yrke.  

Ämnen som uppfattades som konstiga och udda fick existera 
som ”fristående kurser”. Idé- och lärdomshistoria var ett sådant 
slaggämne och levde länge gott på det. 

Bland radikala studenter väckte det särskilt mycket vrede att 
rapportens författare med sin nya ordning ville tillmötesgå ”av-
nämarintressena”, kort sagt arbetsgivarna. Vi anade Wallenbergs 
och deras Enskilda Bank bakom detta direktiv och såg den aka-
demiska friheten hotad. I själva verket fanns det andra mäktiga 
krafter bakom det, inte minst de stora fackföreningarna. Direk-
tivet gick för övrigt i en riktning som inte var ny för Sverige. 
Rädslan för studier som inte är lönsamma vare sig för samhället 
eller studenten är av gammalt datum. Jag kom att studera detta 
nyttighetstänkande längre fram i livet. Jag undersökte hur det 
genomsyrade det utilistiska 1700-talet och hur det var led-
stjärnan när de gamla allmänbildande examina avskaffades i 
början av 1900-talet.6  

Det är samma ideal men nu i internationell skala genomsyrar 
den så kallade Bolognaprocessen med dess fokus på studenters 
”anställbarhet”. Men den reformen kunde jag betrakta på av-
stånd. Den genomfördes samma dag som jag gick i pension, i 
månadsskiftet juni-juli 2006. 

Under hela denna utveckling var det myndigheternas strävan 
att finna den rakaste vägen till ett samhällsnyttigt yrke. Bort alla 

 
6 Det svenska 1700-talets jakt på högre studier som ansågs onyttiga har jag skrivit 
om i boken Den synliga handen. Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets 
svenska universitet (Stockholm: Arbetarkultur, 1986) och avskaffandet av 
medicofilosofie och juridicofilosofie kandidatexamina var ett av föremålen för min 
studie ”Den folklige ämbetsmannen: De svenska professorerna och samhället vid 
sekelskiftet 1900”, i Sven-Eric Liedman & Lennart Olausson (red.), Ideologi och 
institution. Om forskning och högre utbildning 1880–2000 (Stockholm: Carlssons, 
1988), s. 100–119. I samma bok ingår en annan artikel av mig som handlar om 
regleringen av de högre studierna under 1960- och 70-talen, ”De fria fakulteternas 
långsamma död”, s. 174–196. 
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tankar på bildning och vidgade horisonter! Allmänbildningen 
var något som grundskolan skulle ombesörja – och fullborda. 

Men tillbaka till 1968. Då fanns det ett starkare motstånd mot 
ett snävt definierat nyttighetstänkande än både förr och senare. 
Studenter vägrade att reduceras till tjänare av en ordning som 
ytterligare skulle cementera det bestående samhället. Det gällde 
ju att förändra världen! Studier värda namnet skulle tjäna för-
ändringen, ja kanske till och med revolutionen – hur nu denna 
än uppfattades.  

De protesterande och demonstrerande studenterna sågs på 
många håll som en samhällsfara. Tidningarnas ledarsidor skum-
made ofta av raseri över ”de långhåriga sakerna” som hotade 
både ordning och förnuft.  

Men de våldsamma opponenterna fick också uppleva vad en 
av 1968 års mest lästa tänkare, Herbert Marcuse, kallade ”den 
repressiva toleransen” i en bok som kom i svensk översättning 
1968.7 De planerade i största hemlighet att ockupera Univer-
sitetskanslersämbetets lokaler men fann sig tvärtom väntade; 
SÄPO visste vad som var i görningen. Men när studenterna kom 
fram till målet för aktionen fann de att universitetskanslern Nils 
Gustav Rosén i egen hög person mötte dem och bjöd in på kaffe 
och pepparkakor.8 Det visade sig vara en lyckosam taktik. De 
militanta känslorna förbyttes i ett slags gemyt; plötsligt befann 
man sig på ett informellt seminarium. 

UKAS-reformen gick igenom några månader senare, något 
mildrad men i princip oförändrad. I studentmun kallades den 
PUKAS, med P:et som förkortning för utbildningsministern, 
Olof Palme.  

För många radikala studenter var det en överraskning att 
deras kritik av det nya systemet i allt väsentligt överensstämde 

7 Marcuses essä ”Repressiv tolerans” återfinns i volymen Kritik av den rena tole-
ransen (tillsammans med Robert Paul Wolff och Barrington Moore Jr), övers. Maj 
Frisch & Jan Stolpe (Stockholm: Aldus, 1968), s. 101–141. 
8 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse. Sextiotalsradikaliseringen och de 
sociala rörelserna (Stockholm: Prisma, 2002), s. 89f. 
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med den som universitetskonservativa kretsar – med juridikpro-
fessorn, sedermera Uppsalarektorn Stig Strömholm i spetsen – 
utvecklade med betydligt större pompa och tung vältalighet. 
Båda lägren slog vakt om studiernas obundenhet och rätten till 
fritt kunskapssökande. De konservativa värnade om rätten att 
läsa grekiska och sanskrit, vänsterstudenterna att fördjupa sig i 
Marx och Lenins och Maos skrifter. Men kritiken hade samma 
mål. Den riktades mot instrumentaliseringen av universiteten, 
nyttotänkandet, ”gymnasifieringen” och ”snuttifieringen” av stu-
dierna. För de konservative levde idealet av liber studiosus kvar. 
De radikala framhöll i stället idealet av den kunskapsrike sam-
hällsomvandlaren, solidarisk med hela världen. Vietnam var 
nära, liksom Sydafrika, Bolivia, USA… 

För min egen del hade och har jag fortfarande en viss för-
ståelse för den konservativa kritiken. Den utgjorde ett försvar för 
det stora arvet årtusenden tillbaka, det som min eget ämne, idé- 
och lärdomshistoria har till uppgift att hålla levande för en ung 
generation. Men jag hade närmare till vänsterns engagemang i 
det globala perspektivet, friheten, jämlikheten och solidariteten. 

I vilket fall var jag mycket engagerad i motståndet mot att 
högre utbildning skulle bli på samma gång allt mer byråkra-
tiserad och marknadsutsatt. Jag gladde mig åt att utvecklingen 
gick i god riktning under 1980-talet då den bildade Bengt 
Göransson var utbildnings- och kulturminister och den utmärk-
te statsvetaren Sverker Gustavsson statssekreterare för högre 
utbildning. Den stora reform som UKAS och PUKAS utmynnat 
i, H 77, monterades delvis ner efter hand, och humaniora och 
samhällsvetenskaper gavs ett egenvärde.  

Men sedan kom ”den konservativa anglosaxiska revolu-
tionen” som med full kraft drabbade Sverige redan mot slutet av 
1980-talet.9 Nu skulle all utbildning rationaliseras och gärna 

 
9 Det är den franske ekonomen Thomas Pikettys träffande beteckning på den eko-
nomiska och politiska strömkantring som började kring 1980 och som hämtade in-
spiration i nyliberala ekonomiska teorier i Milton Friedmans och än mer Friedrich 
Hayeks tappning. Piketty, Le capital au XXIe siècle (Paris: Seuil, 2013), s. 76.  
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också privatiseras. Det fanns inget utrymme för sådant som fria 
studier och bildning. De trilskande studenter som likväl envis-
ades med studier som inte omedelbart ledde ut i arbetslivet 
skulle veta hut. Titeln på en skrift av Stefan Fölster och hans 
medarbetare på Svenskt Näringsliv, Konsten att strula till ett liv, 
är talande.10 De som läser ämnen som inte omedelbart ger in-
komster för både student och samhälle är inte bara onödiga utan 
direkt skadliga. 

Det är den andan som härskar i den högre utbildning som i 
dag till allt annat plågas av New Public Management, en bisarr 
ordning som gör anspråk på att vara rationell men bara strular 
till livet på skolor och universitet. 

Bilden av 1968-universitetet blir ofullständig utan en glimt av 
hur undervisningen gestaltade sig i det klimatet.  

Man kan lugnt säga att det var en pärs att vara lärare, särskilt 
för en gröngöling som jag. Men det var också roligt och stimu-
lerande. Det fanns alltid några i salen som protesterade mot vad 
man sa, som förde fram sina oförblommerade meningar, och 
som strax råkade i gräl med någon som företrädde en annan fa-
lang inom den stridbara vänstern. I synnerhet minns jag en ung 
man, mörkhårig, smal och med glasögon, som räckte upp hand-
en så snart jag hade sagt något. (Jag har inte det blekaste minne 
av vad han hette.) Ofta mötte han motstånd bland andra stu-
denter; och jag kände mig tvungen att komma med några av-
slutande kommentarer till sist.  

Det fanns alltid många som läste mycket, orienterade sig i än 
det ena, än det andra, och gärna delade med sig av sina Lese-
früchte. Kurslitteraturen kom ofta i skymundan, medan favorit-
tänkarna skiftade snabbt. Marcuse fick ge plats åt Althusser och 
Poulantzas någon gång under 1968, och den unge Marx kom i 
skuggan av den äldre. Men det fanns alltid någon som läste mer 
udda böcker och prålade med det.  

10 Stefan Fölster, Johan Kreicbergs & Malin Sahlén, Konsten att strula till ett liv. Om 
ungdomars irrvägar mellan skola och arbete (Stockholm: Svenskt näringsliv, 2011). 
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Kravet på studentinflytande, särskilt över kurslitteraturen, var 
starkt och ibland framgångsrikt – dock inte i det lilla ämnet 
idéhistoria, vad jag minns, även om en del av det som påbjöds 
var ganska mossigt.  

Många äldre lärare, särskilt de lite mer konservativa bland 
dem, var ofta både ursinniga och förtvivlade, klämda som de 
kände sig vara mellan å ena sidan upproriska studenter som 
störde lektionerna och å andra sidan en trångbröstad statlig och 
lokal byråkrati. En del gav upp. Även en storartad tänkare som 
Anders Wedberg inlät sig, som Torbjörn Tännsjö berättat i sina 
memoarer, i oändliga småkontroverser med sin institutionsstyr-
else.11 Konflikterna, som i efterhand kan te sig småttiga, bidrog 
till hans försämrade hälsa och förtidiga död. Andra tålde över-
huvud inte de påbud uppifrån som beskar deras professorliga 
privilegier. Botanisten Olof Selling tillhörde dem.12 

Vi yngre hade nyss varit studenter som retat oss på vissa äldre 
lärares later. För de flesta av oss var det naturligt att de nya stu-
denterna också skulle ha ett ord med i laget. När de högljudda 
och upproriska bland dem tystnade någon gång vid mitten av 
sjuttiotalet – då jag själv sedan flera år var stationerad i Göteborg 
– saknade vi dem inte sällan. 

1968 var en ett märkligt år att genomleva. Det ser man inte 
minst nu, långt efteråt. 

 

 
11 Torbjörn Tännsjö, Vänsterdocenten (Falun: Fri tanke, 2017). 
12 Keith Wijkander, Naturen inför rätta. Skandalen som skakade Vetenskapssverige 
(Lidingö: Fri tanke, 2017). 
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Palme, utbildningspolitiken och maj 68

KJELL ÖSTBERG 

Den 25 maj 1968 ockuperade några hundra studenter sitt eget 
kårhus. Ett möte hade sammankallats för att diskutera den ut-
bildningsreform som gick under namnet UKAS. Den innebar att 
så kallade fasta studiegångar skulle genomföras och studenterna 
protesterade mot att det skulle minska deras valfrihet.  

Maj 68, det var ju kulmen på en vår av stegrad social kamp, 
studentockupationer och revolutionsdrömmar. I början på året 
hade Tet-offensiven i Vietnam gett förhoppningar om att FNL 
verkligen kunde segra. Vietnamdemonstrationer svepte över 
världen och allra mäktigast var de som hölls i USA. Studenter 
ockuperade sina universitet. I Japan i flera månader, på Colum-
biauniversitet i New York låste studenterna in sin dekan. I Tjec-
koslovakien väckte Pragvåren förhoppningar om en socialism 
med mänskligt ansikte. Och naturligtvis Paris. Studentkampen 
lamslog undervisningen över hela landet. Och när oroligheterna 
spred sig till samhället utanför universiteten och tio miljoner 
arbetare den 22 maj gick ut i en generalstrejk fruktade Charles de 
Gaulle att revolutionen kunde stå för dörren och flög till sina 
trupper i Tyskland för att försäkra sig om militärens stöd om det 
skulle behövas. I Sverige samlades tusentals demonstranter från 
hela landet i början på maj i Båstad för att stoppa en Davis Cup-
match mot den vita rasistregimen i Rhodesia.1  

Så steget för de svenska studenterna att ockupera, om än blott 
sitt eget kårhus, var inte så långt. Samtidigt krävde de att den an-
svarige politikern, utbildningsminister Olof Palme, skulle infin-

 
1 För referenser till 1968 i internationellt perspektiv, se Kjell Östberg, 1968 – när 
allting var i rörelse, 2 uppl. (Stockholm: Röda rummet förlag, 2018), s. 21. 
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na sig. Palme satt denna ljumma vårkväll kvar på utbildnings-
departementet för att lägga sista handen vid några tal han skulle 
hålla den kommande veckan.2 Det säger något om Palmes roll i 
svensk samtid att han med kort varsel dök upp och med stor in-
tensitet kastade sig in i diskussionen med de upprörda student-
erna. I inget annat land hade en sådan direkt konfrontation varit 
tänkbar. 

Den internationella studentkampen hade definitivt kommit 
till Sverige. I en spektakulär demonstration försökte för övrig 
studenterna att hitta nya lokaler att ockupera, bland annat, in-
spirerade av händelserna i Paris, Operan. Aktionen ledde emel-
lertid ingenstans, och demonstrationståget återvände efter några 
timmar till kårhuset, som övergavs efter ett par dagars intensiva 
diskussioner. 

Kårhusockupationen har gärna, inte minst av dem som del-
tog, framställts som 68-radikaliseringens höjdpunkt. I ett längre 
perspektiv är det lätt att peka ut andra händelser och fenomen 
från denna tid av större betydelse och med mer genomgripande 
följder: Gruvstrejken, Grupp 8, kampen mot kärnkraft till exem-
pel. Men händelsen blev en massmedial händelse av stora mått. 
Till detta bidrog den febriga internationella bakgrunden, men 
också Olof Palmes roll.  

Konfrontationen med studenterna, och framför allt med 
ockupanternas ledare Anders Carlberg är ett av de mest belys-
ande vittnesbörden vi har från ett möte mellan 68-generationen 
och den svenska modellens förespråkare. Till saken hör att både 
Palme och Carlberg var skickliga debattörer, några av de få inom 
svensk vänster med karismatiska drag. Låt oss ta del av några 
höjdpunkter. 

Palme inledde med att försvara förslaget om fasta studie-
gångar. Carlberg replikerar: 

 
2 Benkt Konnander, ”Departementet i skuggan av U 68”. Rapport om universitets-
politiken i utbildningsdepartementet 1967–76 (Järfälla: Benkt Konnander, 2004). 
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Vi har ett samhälle som dirigeras av 15 familjer. Vi har låglöne-
grupper som idag är större än vad de var 1948. Vi har ett sam-
hälle där inkomstolikheterna växer. Vi har ett samhälle, där de 
stora förmögenheterna på grund av kapitalackumulationen väx-
er. Då är det intressant ... att diskutera genomströmningshastig-
heten. 

Palme: Den högre utbildningens målsättning, det är inte en ex-
klusivitet för akademiker – det är en gemensam angelägenhet 
för alla samhällets medborgare. Därav följer att ett väsentligt 
mål för den högre undervisningen måste vara att tillgodose sam-
hällets i vidaste mening behov av utbildat folk av olika kate-
gorier ... 

Carlberg: Samhället kräver ... vilket jävla samhälle? Är det dom 
samhällen som sammanträder på Harpsund? Är det Wallenberg 
och Tage Erlander som då sammanträder? Sedan var det an-
passningen. Det är svårt att anpassa sig. Ja, vem fan vill bli an-
passad till det här samhället alltså? Det frågar man sig. 

Palme: UKAS ska vi resonera om, men det har framstått en väs-
entlig skiljelinje här. Min grundläggande övertygelse är att detta 
samhälle har nått en utvecklingsnivå och har, trots alla brister, 
uppnått sådana konkreta resultat i människornas sociala verk-
lighet, att den fredliga samhällsomdaningens metod har visat sin 
slagkraft /rop från publiken/ och när det gäller demokrati 
/någon: sluta/ som förutsätter en ... Det står en kille här och 
skriker sluta. Jag har varit i den situationen förr /rop: fatta dig 
kort/. En gång när jag försökte ta till orda på studentkongressen 
i Prag skrek dom ner mig och ropade ”Stalin” i stället, därför att 
dom inte ville att jag skulle få framföra dom synpunkter, som 
jag hade att göra på dom svenska studenternas vägnar. Men på 
den punkten alltså kommer ni aldrig att få mig att ändra mig en 
millimeter, och jag är övertygad om att jag på den punkten, ni 
må tala om makt och sånt hur mycket som helst, när det gäller 
vakthållningen.3 

Samtalet innehåller två teman. Det handlar om UKAS och utbild-
ningsreformer. Men det handlar också i högsta grad om demo-

3 Kjell Östberg, I takt med tiden. Olof Palme 1927–1969 (Stockholm: Leopard förlag, 
2008), s. 362ff. 
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krati, både vem som bestämmer över utbildningen och demo-
kratin i samhället över huvud taget. Här ska dessa teman följas. 

Vad var nu UKAS? 
Bakgrunden till förslaget från UKAS (Universitetskanslerämbetets 
arbetsgrupp för fasta studiegångar) var högskolans kraftiga expan-
sion framdrivet av den fordistiska välfärdsstatens ständigt ökade 
behov av kvalificerad arbetskraft, kombinerat med krav på en 
demokratisering av den högre utbildningen. 

Vid krigsslutet fanns bara 14 000 studenter vid svenska hög-
skolor och universitet, de flesta söner, och i mindre utsträckning 
döttrar till samhällets övre skikt. I mitten av femtiotalet hade 
antalet ökat till 22 000 och 1960 36 000. Den stora expansionen 
skedde under 1960-talet, 1970 fanns det 125 000. 

1955 års universitetsutredning, U55, lade en rad förslag för att 
underlätta och effektivisera utbyggnaden som i stor utsträckning 
klubbades våren 1960. Ett av problemen som utredningen brott-
ades med var att studenterna ur utbildningsplanerarnas synvinkel 
tenderade att välja fel utbildningar. Framför allt oroades man över 
ett framtida humanistöverskott. Nu beslutades om en kraftig ut-
byggnad av prioriterade utbildningar som läkare, tandläkare, civil-
ingenjörer, civilekonomer och socionomer. Också utbildningen av 
naturvetare och samhällsvetare stimulerades. De flesta av dessa ut-
bildningar var spärrade, men ecklesiastikminister Ragnar Eden-
man ville även i fortsättningen undvika ett sådant beslut för de 
humanistiska fakulteterna.4 

Hösten 1967 efterträddes han av Olof Palme. En av Palmes 
första åtgärder var att byta namn på det svårstavade och något 
högdragna Ecklesiastikdepartementet till Utbildningsdeparte-
mentet. Nu skulle nya vindar dra in över det ärorika palatset vid 
Mynttorget. På den nye utbildningsministerns bord låg redan en 
petita från Universitetskanslersämbetet som uttryckte stor oro 

 
4 Ulf Larsson, Olof Palme och utbildningspolitiken (Stockholm: Hjalmarson & 
Högberg, 2003), s. 25ff. 
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för den kraftiga tillströmningen av studenter till de ospärrade 
utbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap. Palme, 
handlingskraftig som alltid, beslöt att tillsätta en ny universitets-
utredning, U 68 med uttalad uppgift att se över dimensioner-
ingen av den högre utbildningen. Det var dags att på allvar dis-
kutera spärrar och fasta studiegångar för alla studenter. 

Men redan i februari 1968, mitt under uppmarschen till 
studentupprorens heta vår, lade Universitetskanslersämbetets 
arbetsgrupp UKAS fram ett förslag om att snabbt genomföra 
långtgående förändringar av den akademiska utbildningen. De 
fria studierna inom humaniora och samhällsvetenskap skulle i 
huvudsak avskaffas och ersättas av 34 fasta utbildningslinjer. 
Först efter två år skulle vissa möjligheter finnas att själv välja 
ämnen. Motiven var flera: att begränsa statens kostnader, att få 
studenterna att anpassa sina studier till behovet på arbetsmark-
naden och att hjälpa studenterna att bättre organisera sina 
studier.5  

Förslaget väckte omfattande protester från höger och vänster. 
De radikala studenterna såg framför sig ett utbildningssystem 
där avnämarnas snäva vinstintressen skulle styra utbildningen 
och den etablerade universitetsvärlden såg den akademiska – och 
sin egen – frihet hotad. Det här bröt naturligtvis med grundlägg-
ande tankegångar i den pågående sextiotalsradikaliseringen 

Som vi sett kritiserade Carlberg utvecklingen mot ett sam-
hälle där näringslivets krav på anpassad arbetskraft, likriktning 
och genomströmning bestämde dagordningen i stället för stu-
denternas önskan att själva kunna påverka sin utbildning. Det 
var vanligt att jämföra den hårt styrda utbildningen med in-
dustrins strukturrationalisering och man varnade för sociala 
konsekvenser som utslagning och stress. Studenterna fick under-
stöd av lärare, intressant nog både av konservativa, som såg ett 
hot mot sina konservativa bastioner, och av mer progressiva.  

5 Larsson, Olof Palme och utbildningspolitiken, s. 225ff. 
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Men studenterna utvecklade också, teoretiskt och praktiskt, 
en demokratisyn där studenterna borde ha ett avgörande in-
flytande. Genom självständiga ämnes- och institutionsgrupper 
skulle studenterna kunna påverka undervisningen. Prologen till 
kårhusockupationen var för övrigt ett mindre uppror mot en 
lärare i statskunskap som menade att Ådalshändelserna styrts 
från Moskva. Och ett av resultaten blev bildandet av 27 maj-
rörelsen som på en rad institutioner byggde upp självständiga 
grupper som krävde ökat inflytande.6 

Palme däremot företrädde som vi sett med kraft den svenska 
modellens syn både på utbildningens roll och demokratiska 
ideal. Den högre utbildningen måste spela med i demokra-
tiseringen av samhället. 

Utbildningsfrågor var ingen nyhet för Olof Palme. Han hade i 
olika former sysslat med dem under hela sitt vuxna liv: som 
studentpolitiker, som förbundsstudieledare i SSU och som flitig 
utredare. Palmes främsta insatser som studentpolitiker gällde det 
internationella engagemanget. Hans självständiga bidrag till 
SFS:s utbildningspolitiska utveckling är inte självklart urskiljbart, 
och någon period av nytändning var knappast Palmes tid som 
studentordförande. På ett område är det möjligt att vid denna tid 
urskilja en viss radikalism i ord och handling: när det gäller att 
ifrågasätta studenters sociala privilegier och akademisk elitism. 

Man möter ett virrvarr av nedärvda traditioner, som utvecklats 
till trosföreställningar, av medeltida spindelväv som av seklens 
patina upphöjts till högre metafysisk dignitet. På få ställen torde 
varjehanda fördomar ha vuxit så starka som i vad vi gärna vill 
kalla den fria tankens högborg. Denna välkända konservatism 
kontrasterar bjärt mot den kritiska omprövningen av uppnådda 
resultat och den framstegsvilja som karaktäriserar den veten-
skapliga forskningen inom de enskilda disciplinerna.7 

 
6 Sven-Olof Josefsson, Året var 1968. Universitetskris och studentrevolt i Stockholm 
och Lund (Göteborg: Göteborgs universitet, 1996). 
7 Larsson, Olof Palme och utbildningspolitiken, s. 33. 
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Möjligtvis var en anledning till att han valde att förlägga sina 
egna studier till Stockholms högskola, och inte det traditions-
tyngda Uppsala universitet att där fanns mindre av ”högtidliga 
doktorspromotioner med baldakiner och annat krims-krams 
/och/ pompa och ståt”.8 

Kanske kan man ändå se några hjärtefrågor som Palme förde 
med sig från denna tid. Han kritiserade de långa studietiderna 
och de många studieavbrotten. För att komma åt detta måste 
universitetens organisation moderniseras och frågan om studie-
finansieringen lösas. 

Under andra hälften av 1950-talet intensifierades kraven från 
studenthåll och ungdomsförbund på en genomgripande studie-
medelsreform och efter en SSU-inspirerad riksdagsmotion fick 
regeringen i uppdrag att tillsätta en studiesocial utredning. Upp-
draget gick till Palme, och resultatet blev det studiemedelssystem 
som fortfarande gäller. 

Kortfattat kan man hävda att Palmes engagemang i utbild-
ningsfrågor hade två klara utgångspunkter. För det första fanns 
en jämlikhetsaspekt: varje medborgare skulle ha rätt till den ut-
bildning han eller hon var lämpad, och det handlade inte bara 
om formella rättigheter, samhället skulle på olika sätt underlätta 
detta. För det andra skulle utbildningen organiseras effektivt och 
rationellt och med hänsyn till behovet av arbetskraft. Dessa ideal 
var inte alltid lätta att kombinera under den turbulenta period 
när Palme var utbildningsminister. 

Hur som helst, när han i oktober 1967 blev chef för utbild-
ningsdepartementet hade han en gedigen bakgrund. Palmes två 
år som utbildningsminister tillhör de allra mest dynamiska i 
departementets historia. Sammanlagt 27 propositioner presen-
terades, de flesta var utbildningsreformer. Nu kan Palme inte 
ensam ta åt sig äran för denna reformverksamhet. I själva verket 
hade grunden i de allra flesta fall lagts tidigare 

8 Larsson, Olof Palme och utbildningspolitiken, s. 249. 
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Beslutet om grundskolan hade genomförts 1962. Den grund-
läggande gymnasiereformen hade förberetts i 1960 års gymnasie-
utredning, där Palme för övrigt också varit ledamot Universitets-
kanslersämbetets uppdrag att utreda fasta studiegångar – som 
skapade de stormiga studentprotesterna våren 1968 – hade givits 
1966 och utbyggnaden av universiteten utretts i (U 63). 

Ändå kan man säga att Palme på flera viktiga punkter sattes 
sin prägel på de reformer som genomfördes. En gäller förskolan. 
Formellt hörde barnstugorna till socialdepartementets verksam-
hetsområde, men Palme menade att förskolan var en integrerad 
del i den omfattande reformverksamhet som under 1960-talet 
kännetecknat hela skolområdet. Innehållet i förskolan var därför 
viktigt, särskilt för att tidigt träna barn och inte minst barn med 
särskilda behov, i gemenskap och samarbete. Men det handlade 
inte om att tidigarelägga skolverksamhet. ”Det viktiga är inte att 
barnen lär sig prestera utan att de lär sig fungera.” Detta var ett 
tillfälle när Lisbet Palmes synpunkter och erfarenheter spelade 
en avgörande roll för Olof Palmes politiska handlande, och möj-
ligtvis också för en politisk frågas behandling. Hon hade ett 
starkt yrkesmässigt och personlig engagemang i dessa frågor, och 
menade att dagisutbyggnaden var viktig både för barnens behov 
av stimulans och av jämställdhetsskäl.9 Olof Palme visade också 
ett starkt engagemang för en vidgad vuxenutbildning. 

En annan fråga som Palme fick anledning att påverka var den 
nya läroplanen för grundskolans högstadium som antogs 1969. 
Här fanns flera av de palmeska hjärtefrågorna infogade: skolans 
roll i samhället, ansvaret för en allsidig social sammansättning av 
klasserna, vikten av att lära ut solidaritet, ansvaret för barn med 
särskilda behov, vikten av internationaliserings- och jämställd-
hetsarbetet. 

Ett betecknande byte av några ord ger en intressant indika-
tion på Palmes värderingar. I stället för fostran och bildning som 
utredningen föreslagit, skulle skolans uppgift vara utveckling och 

 
9 Larsson, Olof Palme och utbildningspolitiken, s. 177f. 
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utbildning. Fostran gav associationer till den gamla auktoritära 
skolan och bildning var ett för vagt uttryck; utbildning var ett 
mer precist uttryck för att ange vad skolan i grunden skulle 
syssla med.10 

Samtidigt var det i allmänhet ingen pedagogisk övertygelse 
som drev Palmes förslag till förändringar av utbildningssystemet. 
Viktigare var hans strävan att utveckla en rationell, tillväxtfräm-
jande utbildningssektor. Till detta kom nu det statsfinansiella 
behovet av att effektivisera och rationalisera utbildningen. Här 
passade UKAS som hand i handske. Att öka genomströmningen 
gav förutsättningar för att öka antalet studenter och samtidigt 
sänka kostnaderna för statsmakterna. 

Vad detta avspeglar var att Palmes utbildningspolitiska credo 
framför allt måste ses som ett led i bygget av den svenska mo-
dellen, eller om man så vill, den fordistiska välfärdsstaten. Det 
var inte Wallenberg som skrev UKAS. Det gjorde tjänstemännen 
på utbildningsdepartementet och UKÄ, som i sin tur var en 
central del av de sociala ingenjörerna som under denna tid höll 
på att omforma det svenska samhället. De ledande hade Palme 
redan samarbetat med under SFS-tiden i början av 1950-talet. 
Några kom från SSU. De delade Palmes övertygelse att skapa en 
rationell och effektiv välfärdsstat med långtgående sociala am-
bitioner, detta var deras främsta uppgift som sociala ingenjörer.11 

Det andra temat i striden om UKAS handlade alltså om 
demokratins former. För Palme var det självklart att arbeta inom 
de ramar som den representativa demokratin med dess korpora-
tiva drag som kännetecknade det socialdemokratiska Sverige 
gav. Och här kände Palme alla vägar och genvägar, inte minst 
när det gällde att utnyttja det korporativa Sveriges kanaler.12 

Som svar på kårhusstudenternas försök att bygga upp akti-
vistergrupper underifrån introducerade Palme uppifrån en för-

 
10 Larsson, Olof Palme och utbildningspolitiken, s. 189. 
11 Östberg, I takt med tiden, s. 339f. 
12 Östberg, I takt med tiden, s. 219f. 
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söksverksamhet med nya former för samarbete mellan lärare och 
studenter, FNYS.  

I all hemlighet träffade Palme under sommaren 1968 repre-
sentanter för Sverige förenade studentkårer, SFS, och Social-
demokratiska studentförbundet för att lägga upp taktiken för att 
kunna få igenom UKAS i någon form. Man enades om att for-
mera en arbetsgrupp med representanter för departementet, SFS, 
UKÄ och Skolöverstyrelsen. På hösten dök det plötsligt upp två 
nya medarbetare på utbildningsdepartementet, bägge social-
demokrater med förankring i den studentfackliga byråkratin. 
Deras uppgift blev att arbeta vidare med UKAS och samtidigt 
läsa av stämningarna bland studenterna. Möjligtvis ser vi här de 
två första politiskt sakkunniga utanför statsministerns kansli.  

Resultatet blev ett omarbetat och uppmjukat förslag som gått 
till historien som PUKAS, Palmes UKAS. Förslaget om en hu-
vudinriktning kvarstod, men valmöjligheterna ökade och skulle 
ske successivt.13 

Resultatet 
På kort sikt vann Olof Palme slaget om fasta studiegångar. På 
längre sikt är resultatet mer tveksamt. PUKAS genomfördes men 
snart visade det sig att motståndskraften i de gamla akademiska 
strukturerna tillsammans med studenternas motstånd i praktik-
en sköt PUKAS i sank. De sociala ingenjörerna klarade inte av 
att effektivt ruta in utbildningssystemet.  

På kort sikt är det också uppenbart att Palme vann kampen 
om den allmänna opinionen. PUKAS antogs med stor majoritet i 
Riksdagen. Kårhusockupanterna fick motta få sympatier utanför 
sina egna kretsar, och allra mest skeptiska var nog de arbetare de 
så gärna ville nå. Barnungar som bråkar, lydde en vanlig kom-
mentar i tidningarna dagarna efter. Dom förde ett obildat språk, 
tyckte en svetsare.14  

 
13 Konnander, ”Departementet i skuggan av U 68”, s. 90. 
14 Östberg, I takt med tiden, s. 365. 
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Men diskussionen i kårhuset förlorade Palme. I förhållande 
till de protesterande studenterna var Palmes framträdande 
knappast någon framgång. Att det var Anders Carlberg som 
hade studenterna med sig råder knappast någon tvekan om.  

Inte heller lyckades Palme i sakfrågan, att övertyga student-
erna om det riktiga i UKAS-reformen. Samtidigt var det inte i 
sakfrågan som Palmes oförmåga att komma på talefot med ocku-
panterna var mest framträdande. Det handlade i stället om radi-
kaliseringens karaktär. Palme såg i betydande grad studentkamp-
en i kalla krigets spegel; hans spontana associationer gick till det 
tidiga femtiotalets traumatiska studentkongresser i Östeuropa 
där Palme företrätt den provästliga studentorganisationen.  

Men frågan är vilken bärkraft dessa referenser hade i slutet av 
1960-talet. Visst hade Palme rätt när han identifierade ett skikt 
av ledande ungkommunister med Anders Carlberg i spetsen, 
men deras världsbild såg inte ut som de stalinistiska politrukers 
som Palme mött 20 år tidigare. Sovjet hade för länge sedan för-
lorat sin lyskraft för de allra flesta radikaler, den nya vänstern ut-
vecklades genom en kritik av både socialdemokrati och stalin-
ism.  

Särskilt när det gäller frågan om demokrati och medinflyt-
ande utvecklades en omfattande och rik diskussion om hur 
demokratin skulle kunna fördjupas. Här var det uppenbart att 
det var denna nya vänster, inte socialdemokratin, som attra-
herade den radikala ungdomen.  

Kårhusockupationen blev på så sätt första steget i en process 
där socialdemokratin förlorade den generation framtida intellek-
tuella som just påbörjat sin utbildning. Få av de som deltog i kår-
husockupationen kom att flytta in i kanslihuset, något som innan 
dess varit en självklar ambition för radikala samhällsförbättrare. 
De kom i stället att försöka förverkliga sina samhällsomvandlande 
ambitioner inom medier, vård och utbildning – eller kanske vid de 
universitet de kämpat för att förändra i sin ungdom. Få blev aktiva 
socialdemokrater. Undantaget som bekräftar regeln är intressant 
nog ockupationsledaren själv, Anders Carlberg, även om han som 
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socialdemokrat valde att arbeta långt från de byråkratiska kor-
ridorerna. 

När dessutom gruvarbetarna ett drygt år senare gick ut i en 
vild strejk visade det sig att kraven på inflytande över sina arbets-
förhållanden, ja makt över arbetet, hade förankring i grupper 
med betydligt starkare social ställning än studenter. 

1976 förlorade Palme regeringsmakten. Vid sidan om kärn-
kraftsfrågan var just kritiken av den socialdemokratiska makt-
apparaten, alltifrån kommunalpampar och okänsliga skattmasar 
till Palme själv, en avgörande orsak. Demokratin handlade nu 
om större saker än studentmedverkan i beslutsprocesser. 
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1968 och reformer av högre utbildning  
i Finland och Sverige

JANNE HOLMÉN & JOHANNA RINGARP 

Studentrevolterna vid universiteten år 1968 var ett internation-
ellt fenomen, som bars fram av en global demografisk våg. De 
stora barnkullar som fötts efter andra världskriget hade i slutet 
av decenniet hunnit ta sig in på universiteten, och de krävde 
reformer och förändringar såväl i samhället i stort som vid de 
lärosäten där de studerade.1 Protestvågen tog sig emellertid olika 
nationella uttryck under inflytande av de skiftande politiska och 
historiska förutsättningarna i de länder dit den spred sig.2 I den-
na artikel kommer vi med utgångspunkt i studentupproren 1968 
att beskriva utvecklingen inom den högre utbildningen i Finland 
och Sverige. Eftersom de övriga bidragen i antologin ger en god 
översikt över den svenska utvecklingen kommer fokus här att 
ligga på Finland. Jämförelsen med det östra grannlandet hjälper 
oss att tydligare se såväl särdragen i de båda ländernas utveckling 
som de gemensamma dragen i hur länderna influerades av 
tidens starka globala strömningar. 

I maj 1968 ockuperade svenska studenter kårhuset i Stock-
holm. Genom ockupationen ville studenterna protestera mot 

1 Alexander Eklund, Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering 
under den svenska vänsterradikaliseringens era (Göteborg: Daidalos, 2017), s. 183–
194; Sven-Olof Josefsson, Året var 1968. Universitetskris och studentrevolt i Stock-
holm och Lund (Göteborg: Göteborgs universitet, 1996), s. 9; Kjell Östberg, I takt 
med tiden. Olof Palme 1927–1969 (Stockholm: Leopard, 2010), s. 208–213. 
2 I en studie av utvecklingen i Danmark betonar Lise Degn hur det nationella sam-
manhanget påverkar mottagandet av internationella styrningsidéer; se Lise Degn, 
”Translating Governance Ideas in Danish Higher Education”, Higher Education 
Policy, 28 (3), 2015, s. 295–313. 
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den nya studieordning som UKAS lade fram 1968. Beredningens 
förslag innebar bland annat att studenternas valfrihet skulle be-
gränsas genom att den högre utbildningen utformades som fasta 
studiegångar.3 Studenternas protester mot förändringar i den 
högre utbildningen spreds sedan till andra svenska studentstäder 
som Lund och Göteborg. Förutom det snäva studentperspektivet 
kom protesterna att vända sig utåt mot omvärlden. Kritiken mot 
den kapitalistiska utsugningen av tredje världen och mot Viet-
namkriget förenade den heterogena skaran. Kårhusockupa-
tionen har i efterhand kommit att stå symbol för hela denna rör-
else, även om dess direkta krav var begränsade till universitets-
politiken.4 Även från andra håll kom kritik mot U68.5 Bland 
annat kritiserade dåvarande rektorn för Uppsala universitet, 
Torgny T. Segerstedt, UKAS förslag eftersom han menade att om 
det gick igenom skulle det leda till att den fria bildningstanken 
på universiteten skulle försvinna.6 

Även i Finland innebar 1968 en radikalisering av studenterna, 
och deras handlingsmönster påminde om det svenska. Den 25 
november, dagen innan studentkårens hundraårsjubileum, 
ockuperade studenter vid Helsingfors universitet sitt eget kårhus. 
De demonstrerande studenterna krävde förändringar i hur uni-
versitetet styrdes och i kursinnehållet.7 FYTT-rapporten (Filoso-
fisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunta – Kom-

 
3 Carl Frängsmyr, ”Universitetets historia”, i Esbjörn Larsson & Johannes Wester-
berg (red.), Utbildningshistoria – en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 2015), s. 
185f.; Bo Lindensjö, Högskolereformen. En studie i offentlig reformstrategi (Stock-
holm: Stockholms universitet, 1981), s. 50f., 65. 
4 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse, 2 uppl. (Linköping: Röda rummet, 
2018), s. 65f.; Bo Lindensjö, Högskolereformen, s. 89; Sven Nygren, ”I spåren efter 
1968. Ur Uppsalastudenternas tillvaro 1968–1979”, i Torgny Nevéus (red.), Världen 
i Uppsalaperspektiv. Uppsala studentkår 1930–1990 (Uppsala: Uppsala studentkår, 
1998), s. 121–126. 
5 För en genomgång av riksdagspartiernas inställning i frågan se Bo Lindensjö, Hög-
skolereformen, s. 52–56, 66–68. 
6 Eklund, Kampen om vetenskapen, s. 204; Josefsson, Året var 1968, s. 76. 
7 Matti Klinge m.fl., Helsingfors universitet 1640–1990. Tredje delen. Helsingfors uni-
versitet 1917–1990 (Helsingfors: Otava, 1990), s. 297–299. 
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mittén för filosofiska och samhällsvetenskapliga examina), som 
föreslog förändringar av universitetsväsendets organisation lik-
nande dem som Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för 
fasta studiegångar (UKAS) presenterade i Sverige, fick i Finland 
stöd av den radikala studentrörelsen. Åren efter 1968 började 
den finländska studentrörelsen att idealisera Sovjetunionen och 
dess version av socialismen. 

Jämför man utvecklingen i Sverige år 1968 med förloppet i 
grannlandet Finland upptäcker man alltså såväl likheter som 
skillnader. Olikartade politiska och historiska förutsättningar 
bidrog till att såväl förloppet som resultatet av 1960- och 1970-
talets reformvåg inom universitetsväsendet blev annorlunda i de 
båda länderna. 

I föreliggande text tar vi avstamp i 1968 års idéer och vilken på-
verkan de fick för den högre utbildningens utveckling i Finland 
och Sverige. Framför allt intresserar vi oss för hur internationella 
idéströmningar gällande hur universitet bör styras påverkade de 
två länderna, och hur olikheter i den nationella politiska kulturen 
och den historiska utvecklingen länderna emellan bidrog till lokala 
modifikationer av dessa internationella strömningar.  

I komparativa studier kan det vara en fördel att jämföra sam-
hällen som är så lika varandra som möjligt, eftersom det gör det 
enklare att identifiera och isolera effekterna av de faktorer som 
faktiskt skiljer sig åt.8 Finland och Sverige är i detta avseende 
idealiska för jämförande studier. De har genom sin långa gemen-
samma historia och täta kontakter på det utbildningspolitiska 
fältet byggt upp system för högre utbildning som i mångt och 
mycket påminner om varandra. Det finns emellertid också vik-
tiga skillnader. Denna studie fokuserar på de effekter som olik-

8 Carsten Anckar, ”On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the 
Most Different Systems Design in Comparative Research”, International Journal of 
Social Research Methodology, 11 (5), 2008, s. 389–401. 
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heterna mellan ländernas politiska kultur har fått för styrningen 
av den högre utbildningen.9 

Trots att begreppen demokrati och rättsstat ofta associeras 
med varandra, och ibland nästan används som synonymer, finns 
det en inneboende motsättning mellan dessa två begrepp. Det 
finns inget självklart svar på hur demokratins krav på genom-
drivandet av majoritetens vilja ska kombineras med rättsstatens 
krav på okränkbara rättigheter, skydd för minoriteter och makt-
fördelning. Svensk demokratiutveckling har varit samhällsorien-
terad snarare än individorienterad. Dessutom saknas en tydlig 
maktdelning med en stark motmakt mot de folkvalda politik-
ernas inflytande över samhället. En starkare rättsstatstradition 
och maktdelning har växt fram i länder som upplevt perioder av 
auktoritärt eller despotiskt styre, till exempel Finland.10 Dessa 
djupt rotade skillnader har också påverkat reformerna av uni-
versitetens styrning.  

En grundprincip i rättsstatstraditionen är att makten i sam-
hället är fördelad över många separata institutioner, dit univer-
sitetsväsendet kan räknas. Utrymmet för reformer är också starkt 
begränsat av grundlagar och andra mekanismer avsedda att 
balansera den politiska makten. Under mellankrigstiden, när 
rättsstatsprincipen hade sitt största genomslag i finländskt 
administrativt tänkande, var det i princip helt omöjligt för de 
 
9 Med politisk kultur avses här de ofta outtalade idéer, begrepp, riktlinjer och 
normer som präglar den politiska vardagen och styr politikers handlande, men 
sällan verbaliseras eller problematiseras. Ylva Waldemarson, ”Politiska makthavare 
som historisk källa”, Arkiv, samhälle och forskning, 2007:2, s. 6–23. 
10 Janne Holmén, ”Den demokratiska skolan”, i Henrik Meinander, Petri Karonen 
och Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands 
och Sveriges demokratier 1890–2020 (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet, 
2018), s. 257ff.; Bo Rothstein & Peter Esaiasson (red.), Demokrati som dialog. Demo-
kratirådets rapport 1995 (Stockholm: SNS, 1995), s. 87–91; Johan P. Olsen, Demo-
krati på svenska (Stockholm: Carlssons, 1990); Jörgen Hermansson, ”Demokrati i 
västerländsk mening”, Statsvetenskaplig tidskrift 89, 1986:4, s. 253–264; Barry 
Holmström, ”The Judicialization of Politics in Sweden”, International Political 
Science Review 15, 1994:2, s. 153–164; Kauko Sipponen, ”Julkinen valta ja yksilö”, i 
Jaakko Numminen & Raimo Savolainen (red.), Suomen keskushallinnon historia: 
1809–1996 (Helsinki: Edita, 1996), s. 752. 
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finska ministerierna att bedriva en koordinerad politik för den 
högre utbildningen. I praktiken styrde Helsingfors universitet 
över högskolepolitiken – och till viss del även över resten av 
samhället, då hälften av landets statsministrar 1918–1944 var 
professorer vid universitetet.11 Högskoleväsendet i Sverige har 
stått under starkare politisk kontroll än vad som varit fallit i 
Finland. I en internationell jämförelse från 1983 beskrev Burton 
R. Clarke det svenska universitetssystemet som det mest stats-
auktoritära i världen utanför Sovjetunionen.12 Även om statens
grepp om universiteten stärktes också i Finland under 1960- och
1970-talens reformvåg, behöll universiteten mer av sin tradi-
tionella autonomi. Lärosätena återgavs också större eget hand-
lingsutrymme i samband med New Public Management-reform-
erna på 1990-talet. I Finland har lärosätena också länge behållit
egna antagningskriterier och inträdesprov, men en reform år
2020 har gjort att man nu närmat sig det svenska systemet med
gemensam antagning.

Likheter och skillnader mellan länderna 
De finländska och svenska systemen för högre utbildning upp-
visar likheter som härstammar från deras gemensamma historia. 
Universitetsväsendet i Finland har sitt ursprung i den svenska 
tiden med grundandet av Kungliga Akademien i Åbo år 1640, 
som flyttades till Helsingfors 1827 och som sedan 1919 heter 
Helsingfors universitet. Det har fortfarande efter att Sverige för-
lorade Finland år 1809 funnits en betydande direkt påverkan 
mellan ländernas universitetssystem, inte minst inför 1960-talets 
reformvåg. I synnerhet var inflytandet från Sverige starkt i den 
finländska debatten om universitetens styrelsesätt. Jaakko Num-
minen, då ansvarig för utbildningsfrågor vid Finlands nationella 

11 Marja Jalava, The University in the Making of the Welfare State (Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2012), s. 30. 
12 Burton R. Clark, The Higher Education System. Academic Organization in Cross-
National Perspective (Berkeley: University of California Press, 1983). 
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planbyrå, gjorde studieresor i Sverige och Norge innan han 1963 
lade fram förslaget att administrationen av den högre utbild-
ningen skulle centraliseras till Utbildningsministeriet. Exempel 
från Sverige användes även när finländska kommittéer upp-
skattade hur snabbt den högre utbildningen skulle komma att 
växa i det egna landet. De finländska studentföreningarnas in-
tresse för inflytande vid universiteten väcktes genom kontakter 
med den skandinaviska och framför allt svenska studentrörelsen. 
Införandet av studentrepresentation i Jyväskylä universitets sty-
relse 1967 skedde förmodligen efter modell från Sverige. I 
november 1968 krävde finländska studenter att alla universitet, 
skulle centraliseras under en statlig myndighet. Följande år före-
slog kanslern för Helsingfors universitet att samhällsintressen 
som näringslivet skulle få säte i styrelsen. Också detta förslag, 
som studenterna motsatte sig, hade en förebild i det svenska 
systemet. De finska studentorganisationernas motstånd mot tek-
nokratiska lösningar var också inspirerad av de svenska stu-
denternas motstånd mot UKAS.13  

Det svenska intresset för det finländska systemet för högre 
utbildning har varit lägre, men har ökat sedan millennieskiftet 
som en konsekvens av den uppmärksamhet som det finländska 
utbildningsväsendet generellt erhållit på grund av landets fram-
gångar i internationella kunskapsmätningar. Till exempel inklu-
derar det senaste svenska kommittébetänkandet om lärarutbild-
ning en studie av den finländska universitetsbaserade lärarut-
bildningen på masternivå.14 Andra svenska skribenter har givit 
en måhända överdrivet idyllisk beskrivning av hur mycket obe-
roende och autonomi de finländska universiteten har lyckats be-
hålla.15 Det finländska inflytandet över den svenska debatten är 

 
13 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 43; Klinge m.fl., Hel-
singfors universitet 1917–1990, s. 241, 246, 249, 273, 284, 305, 322.. 
14 SOU 2008:109. 
15 Göran Blomqvist, ”De nordiska universiteten och staten efter 1945”, i Sten 
Högnäs (red.), Nordiska universitetskulturer (Lund: Lunds universitet, 1998), s. 
167–186. 
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ändå fortfarande relativt liten, och under den period som under-
söks i den här artikeln, 1960- och 1970-talen, var den i stort sett 
obefintlig. 

Det finns emellertid också flera grundläggande skillnader 
mellan den svenska och den finländska utvecklingen. Vissa av 
dessa bottnar i sammanträffanden, medan andra har sin grund i 
mer djupgående skillnader i politisk kultur. Sveriges historia sak-
nar en motsvarighet till Finlands 1800-tal, då man upplevde en 
period som en liten minoritet i ett gigantiskt multinationellt im-
perium. Under den ryska perioden byggdes i Finland gradvis 
upp såväl en stat som en föreställning om att vara en egen 
nation, processer i vilka Helsingfors universitet hade en central 
roll. Rättsstatsprincipen användes under denna period för att 
argumentera för Finlands oberoende gentemot den ryske 
kejsaren. Det finländska inbördeskriget 1918, som slutade med 
borgerlig seger, skapade en misstro mot ett allt för stort folkligt 
inflytande. Rättsstatsprincipen kom därför att användas för att 
garantera den borgerliga ordningens fortbestånd oberoende av 
valresultat. En rad starka institutioner utom politisk kontroll 
kunde fungera som motmakt mot de valda regeringarna. Hel-
singfors universitet utgjorde en sådan stark, oberoende och i 
grunden borgerlig institution. Universiteten behöll sin utpräglat 
borgerliga karaktär betydligt längre än i Sverige, ända fram till 
1960-talet, då ett dramatiskt skifte inträdde. 

I Finland var slutet av 1960-talet och början av 1970-talet i 
många avseenden en ännu våldsammare brytningstid än i 
Sverige. Finland hade släpat efter Sverige på ett flertal områden, 
men tog nu raskt igen försprånget. I Finland koncentrerades där-
för många utvecklingsförlopp som i Sverige sträcker sig över 
flera årtionden till en betydligt kortare tidsperiod. Dit hör till 
exempel industrisamhällets genombrott och urbaniseringen, lik-
som införandet av grundskolan, och uppbyggnaden av ett väl-
färdssamhälle. Samtidigt utgjorde början av 1970-talet den 
period då det indirekta sovjetiska inflytandet över det finländska 
samhället, den så kallade finlandiseringen, nådde sin kulmen. 
Kombinerat med de radikal internationella strömningarna ledde 
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dessa faktorer till uppkomsten av ett extremt polariserat politiskt 
klimat. Därför kom utvecklingen inom den högre utbildningen 
att se annorlunda ut än i Sverige, trots att impulserna till de fin-
ländska reformerna till stor del kom från eller via det västra 
grannlandet. 

Reformvågen i Sverige och Finland 
Fortfarande vid mitten av 1900-talet hade universitetssektorn i 
Sverige och Finland relativt begränsad omfattning, och den 
styrdes i stort sett självständigt av universitetens professorer. 
Denna styrelseform har beskrivits som en meritokratisk veten-
skaplig republik. I takt med att sektorn svällde och kom att ta allt 
större samhälleliga resurser i anspråk ökade emellertid statens 
krav på insyn och kontroll över verksamheten. Styrningen av 
den högre utbildningen i Sverige och Finland har översköljts av 
två vågor av styrningsreformer, en demokratisk och en mark-
nadsinriktad. Den första vågen inträffade under perioden från 
och med 1960-talet till och med 1980-talet, varefter den andra 
vidtog och har fortsatt ända fram tills i dag.16  

Den kraftiga expansionen av universitet och högskolor 
skedde med stöd av staten och inom ramen för ett detaljerat stat-
ligt regelverk. Enligt Leif Borgert var utbredningen av svensk 
högre utbildning till medelstora institutioner från 1960-talet 
nära kopplad till regionaliserings- och demokratiseringspolitik-
en.17 Bo Lindensjö betonar i stället att svenska socialdemokrater 
ville använda universitetspolitiken för att omvandla samhället i 
socialistisk riktning. Genom att reglera tillträdet till olika utbild-
ningar ville de undvika att studenternas fria val bevarade det 

 
16 Lise Degn och Mads P. Sørensen har beskrivit omvandlingen av dansk högskole-
utbildning från en ”vetenskapsrepublik” med professorsstyre genom en demo-
kratisk period till ett politiskt instrument för att skapa en ”konkurrensstat”. Degn & 
Sørensen,”From Collegial Governance to Conduct of Conduct. Danish Universities 
Set Free in the Service of the State”, Higher Education, 69 (6), 2015, s. 931–946. 
17 Leif Borgert, Berättelsen om en högskola. Akademi, företag och samhällsaktör (Stock-
holm: Santérus, 2013). 
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befintliga samhället. I samband med reformen påtalades också 
vikten av ett ökat studentinflytande.18  

Det har påpekats att försöken att demokratisera de nordiska 
universiteten paradoxalt nog har minskat professorernas och 
lärarnas inflytande till förmån för studenter och annan personal. 
Dessutom har det externa inflytandet på högskolorna betraktats 
som viktigt för att göra universiteten demokratiska och socialt 
ansvariga.19 

Universitetens tillväxt och utveckling betraktades länge som ett 
medel för att skapa ett mer demokratiskt samhälle och var en del i 
utbyggnaden av en omfattande välfärdsstat. Till en början tog sig 
detta formen av en teknokratisk demokratisering ovanifrån. Med 
den ökade studenttillströmningen och studentrevolterna under 
slutet av 1960-talet höjdes också krav på förbättrad interndemo-
krati vid universiteten. Det meritokratiska idealet för universitets-
styrning fick alltså konkurrens av ett demokratiskt ideal.  

Året 1968 kom att bli en katalysator i demokratiseringen av 
universiteten, då studenterna högljutt krävde ett ökat inflytande 
över universitetens styrelse. Denna reformvåg, som i stora drag 
sammanfaller med det röda decenniet 1965–1975, förde följakt-
ligen de svenska och finländska lärosätena under starkare poli-
tisk styrning och kontroll. Genom den ökade betoningen på 
demokrati framträdde såväl en ny syn på universitetens sam-
hällsuppdrag, som en ökad parlamentarisk kontroll och breddat 
deltagande i lärosätenas interna styrelser. 

I Sverige genomgick universitetssystemet stora förändringar på 
1950- och 1960-talen. Flera av dåtidens stora högskolor fick uni-
versitetsstatus, som Göteborgs universitet 1954 och Stockholms 
universitet 1960. Några år senare bildades genom ett förslag från 
1963 års universitets- och högskolekommitté filialer av existerande 

18 Lindensjö, Högskolereformen, s. 108, 141f.; Blomqvist, ”De nordiska universiteten 
och staten efter 1945”, s. 18ff. 
19 Ingemar Fägerlind & Görel Strömqvist (red.), Reforming Higher Education in the 
Nordic Countries. Studies of Change in Denmark, Finland, Iceland, Norway and 
Sweden (Paris: International Institute for Educational Planning, 2004), s. 47. 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

58 

universitet i Örebro, Karlstad, Växjö och Linköping. En orsak till 
detta var en ökad tillströmning av studenter. Under perioden 
1950–1970 ökade antalet studenter från 11 000 till 125 000.20 På 
grund av det höga inflödet och den dåliga genomströmningen av 
studenter utredde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) införandet 
av studieprogram. De föreslog att studietiderna skulle förkortas 
och studierna anpassas till ett linjebaserat system. Dessa idéer var 
inte fullt genomförda i 1977 års reform av högre utbildning,21 
eftersom politiker var tvungna att göra eftergifter då kritiken mot 
UKAS var allt för starkt. Med reformen infördes också ett nytt 
kontrollsystem för högre utbildning – målstyrning.22 Ett första steg 
mot det styrningssystem som senare skulle komma att kallas New 
Public Management (NPM) hade därmed tagits. Under 1990-talet 
kom NPM:s marknadsideal för universitetsstyrning att växa sig allt 
starkare, på bekostnad av de meritokratiska och demokratiska 
idealen. 

Helsingfors universitet hade fram till och med 1960-talet en 
totalt dominerande ställning inom den högre utbildningen i Fin-
land. Det var landets absolut största universitet, och det enda 
statliga. Genom privata initiativ från olika folkrörelser hade 
mindre universitet bildats under första hälften av 1900-talet. Åbo 
akademi grundades 1917 med hjälp av donationer för att säkra 
den svenskspråkiga folkgruppens utbildning, och det finskspråk-
iga Åbo universitet grundades med hjälp av en nationell insam-
ling 1920. Tammerfors universitet startade i Helsingfors år 1925 
som en medborgarhögskola med rötter i arbetarrörelsen, för att 
1960 flytta till Tammerfors. Den högre utbildningen i Finland 
var alltså under mellankrigstiden splittrad efter såväl språkliga 
som politiska skiljelinjer, vilket avspeglade förhållandena i sam-

 
20 Östberg, I takt med tiden, s. 208f. 
21 Regeringens proposition 1975: 9, Om reformering av högskoleutbildningen m.m.; 
SOU 1973: 2, 1968 års utbildningsutredning (Högskolan: betänkande, Stockholm, 
1973); SFS 1977: 218 Högskolelag. 
22 Anette Gröjer, Den utvärdera(n)de staten. Utvärderingens institutionalisering på 
den högre utbildningens område (Stockholm: Stockholm universitet, 2004). 
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hället i stort. Den första större statliga interventionen i univer-
sitetspolitiken var en lagstadgad uppdelning av professurerna vid 
Helsingfors universitet efter undervisningsspråk, finska och 
svenska, år 1937. Beslutet tillkom efter att universitetet hade 
misslyckats med att lösa frågan om undervisningsspråket internt.  

Enligt historikern Marja Jalava var det först sommaren 1963 
som den finländska regeringen på allvar insåg att ett univer-
sitetssystem höll på att växa fram i landet, och att man borde ha 
en plan för hur det skulle utvecklas. Regeringen tillsatte en kom-
mitté för att utreda frågan, men de professorer som ingick i den 
var ovilliga att föreslå några större förändringar, i synnerhet inte 
sådana som begränsade universitetens autonomi. Finlands presi-
dent Urho Kekkonen (C) hade stått i opposition till den syd-
finländska universitetseliten sedan 1930-talet, bland annat för att 
han ansåg att de bromsade hans regionalpolitiska ambitioner 
med utbyggnaden av universitetsväsendet. Han tillsatte därför år 
1965 en arbetsgrupp där toppen av den traditionella universitets-
hierarkin inte var representerad. Gruppens konstitutionella 
status var oklar, eftersom det normalt sett var regeringen som ut-
såg sådana kommittéer. Gruppens rapport, som blev klar på 
några månader, rekommenderade en stor utbyggnad av den 
högre utbildningen för att garantera jämlika möjligheter och 
ekonomisk tillväxt. Förebilderna hämtades från Storbritannien 
och Sverige. Kekkonen stödde gruppens slutsatser i ett radiotal, 
där han kallade motståndarna till reformen för bakåtsträvande 
tvivlare. Redan följande år antog riksdagen en lag i enlighet med 
gruppens förslag.23 

Utvecklingslagen från år 1966 avslutade de finländska univer-
sitetens traditionella autonomi. De växande studentkullarna och 
de ökade offentliga anslagen ledde till en mer direkt statlig kon-
troll genom normering av hur många studenter som skulle exa-
mineras inom olika utbildningsområden. Under tiden lagen var i 
kraft (1967–1986) ökade antalet studenter från 50 000 till 94 000. 

23 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 62–67. 
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Utvecklingslagen syftade till att öka andelen tekniker och natur-
vetare och minska andelen humanister och samhällsvetare. Den 
målsättningen, som hade arbetsmarknadspolitiska grunder, 
lyckades man också uppnå.24  

Centerpartiets starka ställning i Finland bidrog till att reform-
en av universitetsväsendet fick en starkt regionalpolitisk prägel. 
Nya universitet och högskolor grundades 1958 i Uleåborg och 
1966 i Joensuu, Villmanstrand (teknisk högskola) och Kuopio. 
År 1966 upphöjdes även lärarhögskolan i Jyväskylä till uni-
versitet. Till skillnad från regionala högskolor i Sverige, som 
hade en begränsad examinationsrätt, fick de regionala finländska 
universitet rätt att utvecklas fritt med forskning och forskarut-
bildning.25  

Under 1970-talet förstatligades också Finlands privata univer-
sitet, sist Åbo Akademi år 1981.26 Försöken att skapa en gemen-
sam lag för alla universitet misslyckades emellertid, och de reg-
lerades ända till 1997 av separata lagar. 

Den finländska FYTT-rapporten, som var en motsvarighet till 
UKAS i Sverige, var ursprungligen en rent teknokratisk effekti-
vitetsbefrämjande uppföljning av utvecklingslagen från 1966, som 
skulle göra om examina inom de humanistiska och samhällsveten-
skapliga områdena. Under arbetet med rapporten radikaliserades 
emellertid samhällsklimatet, och vänsterkrafter, inklusive student-
rörelsen, började se rapporten som en möjlighet att politiskt trans-
formera hela universitetsväsendet. Studenten kom därför att aktivt 
stödja och driva på FYTT-processen. Efter motståndet mot UKAS 
valde FYTT-kommittén att inte lyfta fram Sverige som ett exem-
pel. I stället tog man en modell från studieprogrammen och det 
problembaserade lärandet vid universiteten i Sussex, Wisconsin-
Green Bay och McMaster. Man intresserade sig även för den 
polytekniska modellen vid universiteten i DDR, där man försökt 

 
24 Jaakko Numminen, Yliopistokysymys (Helsinki: Otava, 1987), s. 53–54, 61. 
25 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 67–68; Numminen, 
Yliopistokysymys, s. 16–26. 
26 Numminen, Yliopistokysymys, s. 18–20. 
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skapa enhetliga utbildningsprogram som kombinerade teori och 
praktik.27 

Det spelade emellertid ingen större roll varifrån de direkta 
förebilderna hämtades, eftersom det pågick en bred internationell 
omställning bort från ett system där studenter fritt kunde välja 
bland fristående kurser till ett system med yrkesinriktade linjer 
eller program med till stor del förutbestämda kurser. I västvärlden 
drevs denna utveckling på av OECD:s försök att effektivisera ut-
bildningen för att gynna den ekonomiska tillväxten. Under denna 
period överensstämde emellertid fortfarande OECD:s utbildnings-
politiska mål i stort sett med socialdemokratins, då man före-
språkade en nordisk modell där tillväxt gick hand i hand med 
demokratisering och social rättvisa.28 

Den finländska studentrörelsens förhoppningar om FYTT 
grusades emellertid snabbt åren 1976–1977, när reformen in-
leddes. Den kritik som då kom att riktas mot systemet, att den 
tvingade in studenterna i smala utbildningsspår utan valfrihet, 
påminde om den som framförts av svenska studenter mot UKAS 
redan 1968. Finländska studenter började nu lyfta fram det fria 
humboldtska bildningsuniversitetet som ett ideal, så som deras 
professorer redan tidigare hade gjort.29 

Den radikala studentrörelsen i Finland och Sverige 
Under 1960-talet ökade närvaron av vänsterradikala studenter 
på universiteten. Den revolutionära ungdomen i Finland var till 
en början inspirerad av den fria utopistiska Summerhill-peda-
gogiken, men närmade sig snabbt efter 1968 ett mer auktoritärt 

27 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 101, 139. 
28 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 118, 139; Anders Eide, 
30 Years of Educational Collaboration in the OECD. http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0008/000857/085725eo.pdf 
29 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, 142–143. 
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sovjetiskt ideal.30 Detta tog sig bland annat uttryck i att student-
erna krävde en större andel sovjetisk kurslitteratur på univer-
siteten. Finlands president Kekkonen försökte medvetet inte-
grera de radikala studentpolitikerna i den nationella politiken, 
vilket i stor utsträckning lyckades. Ulf Sundqvist, som represen-
terade den nya radikala vänsterflygeln inom Socialdemokraterna, 
blev till exempel utbildningsminister 1972–1975. Som 27-åring 
var han Finlands yngsta minister någonsin och stod liksom Kek-
konen själv i opposition till de traditionella eliterna vid univer-
siteten.31 

Den enskilda fråga som kom att engagera den finländska 
studentrörelsen mest var den så kallade ”en-man-en-röst”-prin-
cipen, som gick ut på att varje individ vid universiteten, profes-
sorer såväl som studenter och anställda, skulle ha lika stort in-
flytande i universitetets styrelse. Förslaget lanserades ursprung-
ligen 1967 av den konservativa studentföreningen Tuhatkunta, 
och studentvänstern betraktade till en början förslaget som 
borgerlig representativ skendemokrati. Efter ockupationen av 
studenthuset 1968 svängde emellertid opinionen, i synnerhet 
som förslaget påminde om den finländska fackliga central-
organisationens kamp för arbetsplatsdemokrati. Det finländska 
utbildningsministeriet drev på för att införa principen, men pro-
fessorerna motsatte sig kraftigt förslaget. Kampen om” en-man-
en- röst” principen pågick till mitten av 1970-talet. Den löstes 
olika vid olika lärosäten, men grundprincipen blev att profes-
sorer, övrig personal och studenter vardera fick en tredjedel av 
platserna i universitetens styrande församlingar.32 

För Sveriges del visar tidigare forskning att det fanns en stark 
kritik mot UKAS även bland mindre radikala studentgrupper. 
Missnöjet mot UKAS och de internationella studentupploppen 

 
30 Kimmo Rentola,”Suomen Teiniliitton nousu ja tuho”, i Pauli Kettunen & Hannu 
Simola (red.), Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-
luvulta 2000-luvulle (Helsingfors: Suomen Kirjallisuuden Seura, 2012), s. 175–181. 
31 Klinge m.fl., Helsingfors universitet 1917–1990, s. 280–281, 301. 
32 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 129–131. 



1968 OCH REFORMER AV HÖGRE UTBILDNING 

63 

medförde att regeringen redan i juni 1968 godkände UKÄ:s för-
slag att bedriva en försöksverksamhet när det gäller samarbete 
mellan lärare och studenter, den så kallade FNYS.33 Genom 
FNYS stärktes studentinflytande på universiteten genom att de 
fick sitta med som representanter i de högre lärosätenas beslut-
ande organ.34 I Sverige enades studenter med olika politiska färg 
tillsammans med många lärare och professorer i kritiken mot 
UKAS, om än utifrån olika utgångspunkter. När det bearbetade 
UKAS-förslaget, det vill säga PUKAS, sedan diskuterades i riks-
dagen framkom det att flera av de borgerliga partierna var kri-
tiska till den radikala vänsterns protestmetoder och menade att 
deras utomparlamentariska uppror inte var passande. Samtidigt 
ställde de sig bakom kritiken mot att det humboldtska bildnings-
idealet fick stå tillbaka för en mer teknokratisk utbildningssyn. 
För att dämpa kritiken ökades studenternas inflytande inom de 
svenska universitetens beslutande organ. Beslutet att införa 
PUKAS år 1969 var dock bara ett första steg mot att förändra 
högre utbildning som senare kom att mynna ut i Högskole-
reformen 1977, H77. Den innebar att bland andra lärarutbild-
ningen och sjuksköterskeutbildningen, kom att bli en del av en 
mer enhetligt högskoleorganisation. 

I Finland blev den borgerliga motreaktionen mot vänster-
vågen inom utbildningsväsendet betydligt kraftigare än i Sverige. 
1960-talets reformvåg inom den högre utbildningen började som 
en rent teknokratisk reform för expansion, spridning, effekti-
visering och arbetsmarknadsanpassning av universiteten. Detta 
utmanade den traditionella universitetseliten, men tilltalade i 
grund och botten näringslivet.  

33 Josefsson, Året var 1968, s. 17f. 
34 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 129–131. 
34 Josefsson, Året var 1968, s. 17f. 
34 Crister Skoglund, ”FNYS i retroperspektiv: eller trettio år av studentinflytande”, i 
SFS 2001. 80 år av inflytande och mångfald (Stockholm: Sveriges Förenade Student-
kårer, 2001), s. 50–58. 
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Mot slutet av 1960-talet radikaliserades emellertid reform-
vågen, som en effekt av att den nya vänstern entusiastiskt gav sig 
in i reformprocessen. Det var en del av en medveten strategi för 
att ta kontroll över centrala samhällsfunktioner i väntan på att 
samhället blev moget för en verkligt revolutionär omvälvning. 
Detta uppmärksammades av näringslivet, som särskilt oroades 
över vänsterns totala dominans på journalistutbildningen, som 
ansågs orsaka en vänstervriden och näringslivskritisk rapport-
ering i etermedierna. Näringslivet och universitetseliten sökte 
därför en allians för att stävja reformvågen. Det starkaste centrat 
för motstånd blev den 1971 grundade och av näringslivet finan-
sierade Högskole- och vetenskapspolitiska forskningsstiftelsen 
(KTTS), som bestod av femtio höga företrädare för akademin 
och näringslivet.35 KTTS var en del av lång finländsk tradition av 
antikommunistiska näringslivsfinansierade organisationer. Anti-
kommunismen hade varit särskilt stark bland banker och försäk-
ringsbolag, medan exportindustrin hade en mindre ideologisk 
hållning då den tjänade på Finlands export till Sovjetunionen. 
Den officiella vänskapspolitiken med Sovjetunionen innebar 
även att de flesta antikommunistiska organisationerna var hem-
liga. I hemlighet verkade till exempel den år 1973 grundade Stift-
elsen för stödjandet av fri utbildning (VKTS), som inriktade sig 
på att stävja vänstervågen inom skolan, till exempel genom att 
registrera de politiska sympatierna hos tjänstemän på Skolsty-
relsen och Utbildningsministeriet samt inom lärarutbildningen. 
VKTS var främst intresserad av grundskolan och gymnasiet, 
men samarbetade med KTTS i gemensamma frågor som till 
exempel lärarutbildning.36 

 
35 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 131–132. 
36 Sakari Suutarinen ”Vapaan koulutuksen tukisäätiö. Koulukasvatuksen, opettajan-
koulutuksen ja tutkimuksen näkymätön vaikuttaja 1973–1991”, i Kasvatus & Aika 2 
(2) 2008, s. 29–52; Jari Leskinen, Tulevaisuuden turvaksi. Sotavahinkoyhdistyksen ja 
Irtaimiston sotavahinkoyhdistyksen sotavahinkovakuutustoiminta 1939–1945. Sota-
vahinkoyhdistyksen säätiö ja Sotavahinkosäätiö 1954–2004 (Helsinki: Sotavahinko-
säätiö, 2004), s. 375–391. 
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Studentrörelsen bland läroverkseleverna  
Vänstervågen på universiteten hade en parallell ett steg längre 
ner i utbildningssystemet. Många universitetsstudenter hade 
skaffat sig en radikal politisk inställning och erfarenhet av aktiv-
ism redan som läroverkselever. De finländska läroverkselevernas 
organisation Teiniliitto präglades fram till början av 1960-talet 
av borgerligt nationella värderingar. År 1965 gjordes emellertid 
en stadgeändring, genom vilken organisationens målsättning 
ändrades från nationell sammanhållning och försvarsvilja till 
internationellt samförstånd. Man började kräva en förnyelse och 
demokratisering av skolväsendet.37 Den motsvarande organi-
sationen i Sverige, SECO, hade redan från sitt grundande 1952 
vissa demokratiserande ambitioner. Framför allt vände man sig 
emot att vissa skolor hade ordningsregler som även reglerade 
elevernas fritid, men man arbetade också för att få bort betygen i 
ordning och uppförande samt den religiösa morgonbönen.38 Ett 
genombrott för SECO var lärarstrejken 1966, då SECO i många 
skolor lyckades hålla undervisningen igång utan lärare. Detta 
ledde till att organisationen expanderade till fler skolor än tidi-
gare och kom att åtnjuta ökad respekt. Under de närmast följ-
ande åren upplevde SECO sin storhetstid, men samtidigt började 
organisationen slitas av inre konflikter i och med att verksam-
heten politiserades.39 

Sedan 1962 hade SECO organiserat Operation dagsverke, där 
eleverna skulle arbeta en dag för att samla in pengar till väl-
görande ändamål. År 1967 tog man initiativ till ett samordnat 
nordiskt dagsverke till förmån för Peru där också Teiniliitto 
deltog. Vänsterns ungdomsförbund i Sverige uppmanade emel-
lertid till bojkott av projektet eftersom det ansågs stöda en dikta-
turregim som försökte slå ner en social befrielserörelse. Påverk-

37 Paavo Kärenlampi, Taistelu kouludemokratiasta. Kouludemokratian aalto Suomessa 
(Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999), s. 43. 
38 Erik Söderberg & Bertil Östberg, Skolan och elevrörelsen. Skoldanser och elevin-
flytande (Stockholm: LT, 1981), s. 14, 19ff. 
39 Söderberg & Östberg, Skolan och elevrörelsen, s. 41ff. 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

66 

ade av vänsterkritiken och av den allt mer radikala student-
rörelsen började man 1968 diskutera ett dagsverke till förmån för 
Mocambique-institutet som bedrivs av befrielserörelsen Frelimo 
i Tanzania. Finländska elever deltog i insamlingen till Frelimo, 
medan dagsverkena i Norge och Danmark detta år gick till andra 
ändamål. Den här gången kom kritiken från högern, som 
menade att Frelimo var en antidemokratisk kommuniströrelse 
och institutet ett träningsläger för gerillasoldater.40 

I Sverige stannade skoldemokratin vid elevråd som valdes en-
ligt demokratiska former men saknade verklig makt. Skolråden 
vid de finländska läroverken, som infördes vårterminen 1973, 
var däremot ett allvarligt försök att förskjuta maktbalansen i 
skolan från lärare till elever. Eleverna betraktades av den då-
varande socialdemokratiska regeringen som mer pålitliga alli-
erade i kampen för en demokratisk reformering av skolan än de 
förmodat konservativa lärarna. De finländska lärarna gick vid 
denna tid samman i ett enat fackförbund, och ett av dess första 
insatser var att det lyckades urvattna skolrådsreformen genom 
ett hemligt avtal med skolstyrelsens ordförande.41 

Början till slutet för Teiniliittos och SECO:s storhetstider blev 
att kommunisterna lyckades få ett inflytande som översteg deras 
stöd bland medlemmarna. De partipolitiska motsättningarna 
inom SECO ökade i samband med den så kallade indoktri-
neringskampanjen i november 1969. Den var avsedd att förut-
sättningslöst diskutera skolans indoktrinering, men kritiserades 
för att i sig utgöra kommunistisk indoktrinering. Vid seminariet 
i Växjö som skulle utvärdera kampanjen deltog endast kommu-
nister, eftersom delegater med annan politisk ståndpunkt fått fel-
aktiga busstidtabeller. Detta ledde till en motreaktion i december 
1969, då kommunisternas tidigare allierade liberalerna tog makt-
en i SECO. Många marxister lämnade därefter organisationen 
och lade ner flera distrikt. Motsättningar mellan de kvarvarande 
politiska grupperingarna ledde till nya avhopp. I Finland blev det 
 
40 Söderberg & Östberg, Skolan och elevrörelsen, s. 46–59. 
41 Holmén, ”Den demokratiska skolan”, s. 264ff. 
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konservativa Samlingspartiet största parti bland eleverna i Skol-
råden redan i det första valet i februari 1973, och kommunist-
erna ingick i en demokratisk front tillsammans med socialdemo-
krater, centerpartister och liberaler. Ändå hade de sovjettrogna 
minoritetskommunisterna, Taistoiterna, lagt under sig 14 av 16 
distriktssekreterarplatser i Teiniliitto i slutet av 1974. Arbetet 
hade blivit en heltidssysselsättning som omöjliggjorde studier, 
varför bara de mest ideologiskt motiverade åtog sig det. På 
högerhåll tolkade man utvecklingen som att Sovjetunionen ut-
nyttjade elevrörelsen som ett ideologiskt vapen. Teiniliittos öde 
beseglades när organisationen våren 1975 fick sitt statsunderstöd 
indraget av utbildningsminister Marjatta Väänänen (C). Vän-
sterförbundet DFFF var vid det laget det enda parti i riksdagen 
som stödde Teiniliitto.42 

Slutsatser: Motsättningar och allianser 
Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet karaktäriserades av 
stora omvälvningar och starka politiska motsättningar inom uni-
versiteten i Sverige och Finland. De politiska skiljelinjerna och 
allianserna såg emellertid olika ut i de bägge länderna. I båda 
länderna handlade reformerna dock om att anpassa utbildningen 
på universiteten för att dels hejda utbildningsexplosionen, dels 
öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. 

I Sverige hamnade de radikala studenterna i opposition till 
den socialdemokratiska regeringen. Socialdemokraterna hade år 
1968 varit i regeringsställning i över 30 år, och det föll sig därför 
naturligt att ett uppror mot etablissemanget även kom att rikta 
sig mot dem. De finländska socialdemokraterna ledde emellertid 
sedan 1966 en center-vänsterregering och hade i slutet av 1960-
talet tagit ett steg till vänster politiskt. Deras ambitioner att 

42 Söderberg & Östberg, Skolan och elevrörelsen, s. 80–88; Kimmo Rentola, ”Suomen 
Teiniliiton nousu ja tuho”, i Pauli Kettunen & Hannu Simola (red.), Tiedon ja osa-
amisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle (Helsinki: 
Suomen Kirjallisuuden Seura, 2012), s. 180; Kärenlampi, Taistelu kouludemokra-
tiasta, s. 130, 135. 
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reformera samhället i samma riktning som deras systerparti i 
Sverige stötte emellertid på hårt motstånd från en rad icke-
politiska maktinstanser, som var betydligt starkare i den finländ-
ska politiska kulturen än i den svenska. Studentrörelsen kunde 
därför ses som en välkommen draghjälp av de politiska krafter 
som verkade för en universitetsreform. 

Man kan alltså säga att de radikala finländska studenterna 
från och med slutet av 1960-talet ingick en allians med center-
vänsterregeringen för att omvandla universitetsväsendet. Mot 
förändringarna kämpade professorerna i den traditionella uni-
versitetseliten. Den radikala vänsterns allt mer extrema retorik, 
och socialdemokraternas steg vänsterut, fick näringslivet att alli-
era sig med professorerna, för att tillsammans effektivt bekämpa 
vad som uppfattades som ett socialistiskt hot. 

Det paradoxala i den finländska striden under första hälften 
av 1970-talet var att studenterna ivrigt kämpade för en reform 
som minskade deras valfrihet, medan näringslivet aktivt broms-
ade en reformprocess som ursprungligen satts igång för att effek-
tivisera universitetsväsendet och anpassa det till arbetsmark-
nadens behov. Det kan endast förklaras med att det ytterst 
polariserade samhällsklimatet och den högt uppskruvade reto-
riken gjorde att sakfrågorna hamnade i bakgrunden. Under 
andra hälften av 1970-talet upphörde denna paradoxala pa-
rentes, och radikala studenter förenades med professorerna i för-
svaret av det traditionella bildningsuniversitetet, medan politiker 
och näringsliv återigen fann varandra. 

Den finländska politiska kulturen satte upp betydligt fler 
hinder för reformsinnade politikers försök att driva igenom sin 
vilja än den svenska. Den stora reformen av det finländska uni-
versitetsväsendet som inleddes i mitten av 1960-talet kom först 
igång sedan Finlands pristent Kekkonen hade rundat konstitu-
tionen och tillsatt en egen grupp för att utreda frågan. De kom-
mittéer som regeringen i konstitutionell ordning hade utsett för 
att utreda frågan kom ingenvart. Detta berodde till stor del på att 
de dominerades av den traditionella universitetseliten, som ville 
bevara den rådande ordningen. 
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Man kan hävda att 1968 och det röda årtiondet var av betyd-
ligt större betydelse för det finländska samhällets utveckling än 
för det svenska. Sverige hade vid denna tid sedan länge en poli-
tisk kultur där av regeringen föreslagna reformer effektivt ut-
reddes och genomfördes. Utvecklingen år 1968 bidrog endast till 
att fördröja och delvis justera riktningen för detta rullande 
reformmaskineri. I Finland var däremot det radikala politiska 
klimatet under perioden av avgörande betydelse för att regering-
en skulle kunna pressa igenom sina reformförslag, trots alla 
starka bromsar i andra delar av samhällsmaskineriet. Åren kring 
1968 var alltså i Finland en verkligt revolutionär period, då man 
under en komprimerad tidsrymd tog ikapp och i vissa avseenden 
gick förbi vad Sverige åstadkommit genom årtionden av ko-
ntinuerliga reformer. 
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Bilden, skolan och samhället 
1968 och bildpedagogiken

ULLA LIND & KERSTI HASSELBERG 

I denna artikel undersöker vi erfarenheter och händelser som 
gjorde Konstfack och teckningslärarutbildningen till ett kreativt 
kulturpolitiskt nav under åren när det begav sig, på 1960- och 
1970-talen. Det är en tid med pedagogiska skiften inom olika 
utbildnings- och kulturområden när debattböcker skrevs och då 
demonstrationer och ockupationer utmanade utbildningshier-
arkier, konservativ pedagogik och konstbegrepp. Artikeln kan 
sägas bidra med kunskap om ett mindre välkänt förlopp, där en 
studentrevolt på Konstfack leder till att en ifrågasatt rektor blir 
avsatt med långtgående följder av reformer och tumult inom 
lärarutbildningen och lärosätet. Det som står i centrum för vårt 
intresse är, förutom teckningslärarutbildningen vid Konstfack, 
pedagogiska perspektiv på barns och ungas bildframställning. 

1960-talets skolreformer och ett lärarperspektiv 
När Stockholms citykärna revs för att ge plats för tidens nya 
urbana idéer, flyttade teckningslärarutbildningen till det ny-
byggda Konstfack på Gärdet 1959. Samtidigt förbereddes den 
stora grundskolereformen som skulle träda i kraft 1962. Den 
gamla folkskolan försvann, liksom realskolan, flickskolan och så 
småningom fackskolan. Den föråldrade urvalsskolan skulle er-
sättas av en gemensam grundskola för alla barn, medan fack-
skolan och gymnasieskolan skulle omvandlas till gemensamma 
skolenheter med treåriga studieinriktade linjer och tvååriga 
yrkesförberedande linjer. Samtidigt minskade teckningsämnet i 
gymnasieskolans timplan och många lärare såg sig nödgade att 
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byta skolform och därigenom möta helt nya elevgrupper och nya 
arbetsförhållanden. För teckningslärarna innebar detta att 
tyngdpunkten i lärartjänsterna försköts från de kulturellt gyn-
nade elitskolorna till grundskolans högstadium där alla barn 
möttes – som i sin tur mötte en specialutbildad lärare i teckning 
på högstadiet. Dessa förändringar skapade turbulens inom teck-
ningslärarkåren vilket bidrog till att lärarna så småningom split-
trades i två fackliga grupper med olika förbundstillhörighet 
(Svenska Facklärarförbundet, numera Lärarförbundet, TCO res-
pektive Lärarnas Riksförbund, SACO). Vid slutet av 1960-talet 
bidrog denna oro också till den omvandling av teckningslärar-
utbildningen och teckningsämnet i skolan som denna artikel 
handlar om. Donald Broady har beskrivit dessa förändringar i 
termer av professionssträvanden inom teckningslärarkåren, vilk-
et är en viktig aspekt av teckningsämnets omvandling till ett 
bildämne.1 För studenterna på Teckningslärarinstitutet (TI) var 
troligen andra orsaker av större vikt menar Gert Z. Nordström.2 
Redan innan den så kallade vänstervågen vällde fram, fanns ett 
missnöje med utbildningen, studenterna ställde krav på demo-
kratisering, inflytande och en ny bildsyn. Med tillgång till en ny 
konstscen, en glansperiod för den samtida internationella bild-
konsten med spektakulära utställningar på Moderna Museet i 
Stockholm, stora framgångar för svensk design utomlands och 
en snabbt växande bildteknologi och massmediernas ökande 
dominans, fanns ”en intuitiv eller reflekterande upplevelse av att 
något genomgripande håller på att hända”.3  

 
1 Jämför Donald Broady, ”Teckningslärarutbildningen och teckningsämnet under 
sextiotalet. Material till en professionsanalys”, Arbetsmaterial inom Forsknings-
gruppen för läroplansteori och kulturreproduktion (Stockholm: Högskolan för Lärar-
utbildning, 1979). 
2 Gert Z. Nordström, ”Revolt för ny bildsyn”, i Anders Ekblom, Rikard Ask & Gert 
Z. Nordström (red.), Jubileumsskriften – Metodikveckan 20 år, 1969–1989 (Stock-
holm: Konstfack, 1989).  
3 Nordström, ”Revolt för ny bildsyn”, s. 4. 
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Bilden, skolan och samhället 
Som ett nav för händelserna på Konstfack, före och efter 68-
revolten, vill vi markera boken Bilden, skolan och samhället, som 
publicerades 1970 på Bonniers förlag. Den skrevs av två front-
personer i det som kom att utgöra revolten på Konstfacks lärar-
utbildning, Gert Z. Nordström och Christer Romilson.4 Författ-
arna var knutna till Konstfacks teckningslärarutbildning (TI): 
Romilson var studerande teckningslärarkandidat och ordförande 
i TTF, teckningslärarnas och TI-elevernas fackliga förening; 
Nordström, som examinerades vid TI 1962, arbetade vid tiden 
som teckningslärare, men var aktiv skribent i facktidningen 
Teckning. Han blev i mars 1968 förordnad som föreståndare för 
TI. Detta skedde i strid mot Konstfacks styrelse och Skolöver-
styrelsen (SÖ) som båda stödde andra kandidater.5 Efter att 
studenter uppvaktat dåvarande SÖ och utbildningsdeparte-
mentet hörsammade utbildningsminister Olof Palme student-
ernas kritik och den bakgrund de gav till bojkotten av sin under-
visning under våren 1967. 

Under rubriken ”Olof Palme tog oss på allvar”, vittnar Lars 
Peterson 1989 om händelsen, då han var student på TI (han tog 
examen 1970 och var senare lärare i metodik på TI, 1971–1972):  

4 Gert Z. Nordström & Christer Romilson, Bilden, skolan och samhället (Stockholm: 
Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1970). 
5 Se Teckning, Tidning för svensk teckningsundervisning, nr 2 1968, s. 2. Här redovisas 
beslutet i rektorsfrågan med en presentation av Gert Z. Nordström. Förutom en fyra-
årig konstnärlig utbildning från Valands målarskola var han den ende kandidaten som 
hade en teckningslärarutbildning (också fyraårig), vilket var ett starkt krav från fackligt 
håll för den som fick befattningen som föreståndare för TI. 
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Vi var en grupp studenter från TI. Jag minns inte hur många vi 
var och inte vilka som var med, utöver Christer Romilson och 
jag själv. Vi pläderade intensivt och engagerat för en ny kul-
tursyn, en ny bildpedagogik och en ny person att leda den nya 
bildlärarutbildningen, som vi ville skulle utformas. Jag minns att 
det var en märkbart tagen Olof Palme. Han var en god och kon-
centrerad lyssnare. Han tog oss på allvar. Vi var så oemotstånd-
liga och övertygade och han var en så god lyssnare att han efter 
vårt möte gjorde något ganska oerhört. Han tillsatte Gert Z 
Nordström som rektor för bildlärarutbildningen – mot såväl 
Konstfacks som SÖ:s styrelses förord. Det var tufft och det var 
en viktig kulturpolitisk markering. Han gav därmed klartecken 
till den nya utvecklingen.6  

Nordström konstaterar att kårhusockupationen vid Stockholms 
universitet uppstod efter konstfacksrevolten. Hade det varit 
tvärtom hade den senare sannolikt inte haft en sådan framgång, 
menar han. ”Utbildningsdepartementet och Olof Palme intog en 
förändrad attityd till studentvärlden efter kårhusockupationen 
och var inte lika villig att tillmötesgå kraven som framfördes.”7 
Nordström påpekar även att han själv befann sig i bakgrunden 
”när hela Konstfack kokade och fördämningarna brast 1968”.8 
Visserligen hade han en del undervisning i välskrivning på TI 
men jobbade samtidigt heltid som teckningslärare i en stock-
holmsskola. Han lyfter i stället fram Crister Romilson, en av stu-
denterna, som den konstruktiva och insiktsfulla hjärnan i upp-
roret och som sedermera valdes som ordförande i Nordens 
största lärarorganisation.9 

 
6 Lars Peterson, ”Olof Palme tog oss på allvar”, i Anders Ekblom, Rikard Ask & Gert 
Z. Nordström (red.), Jubileumsskriften. Metodikveckan 20 år, 1969–1989 (Stock-
holm: Konstfack, 1989), s. 24. 
7 Jubileumsskriften, s. 4. 
8 Jubileumsskriften, s. 4. 
9 Jubileumsskriften, s. 2. Romilson var ordförande för Lärarförbundet åren 1991–
2001 och i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), 2002–2013. Se även Christer 
Romilson, Tankar om lärarna, skolan och samhället. Femton tal (Uppsala: Före-
ningen för svensk undervisningshistoria, 2015). 
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Romilson beskriver i sin tur, i en intervju från 2001, hur Gert 
Z. Nordström hade idéer som låg nära de som studenterna drev
på den tiden:

Det var idéer som inte alls vann anklang hos ledningen vid 
Teckningslärarinstitutet och i den strid som uppstod avsatte vi i 
princip den dåvarande rektorn. Det blev väldiga diskussioner 
om vem som skulle tillsättas som ny rektor. Skolans styrelse 
hade en kandidat, och skolöverstyrelsen en annan, men stu-
denterna ville ha Gert Z. Jag lyckades övertala Olof Palme och 
han utsåg Gert Z Nordström som föreståndare för Teck-
ningslärarinstitutet mot skolans styrelse och mot Skolöver-
styrelsens förord. Det var rätt uppseendeväckande på den tiden, 
1967–68. Det byggde naturligtvis på vad Gert hade skrivit och 
utvecklat i sitt arbete. Det fanns en klar pedagogisk grundidé. 
När Gert Z sedan började sitt arbete, skedde mycket stora 
förändringar i utbildningen. Och det var i samband med det 
som vi, han och jag, skrev Bilden, skolan och samhället som en 
debattskrift.10 

Boken som de skrev 1969 och som blev utgiven året efter, kom 
också att bli vattendelaren inom svensk bildpedagogik. Enkelt 
uttryckt symboliserar den en övergång från den tekniska rit-
skoletraditionen och konstpsykologins fria skapande som dit-
intills varit rådande – till den bildspråkliga diskursen. I denna 
diskurs får ämnet ett tillskott i yrkesspråket, bilden identifieras 
som språkform, ett symbol- och teckensystem och bildkommu-
nikation som visuell retorik. Denna nya grund för bildämnet 
möjliggjordes genom en rad förändringar som pågick parallellt i 
samhället och i teckningslärarutbildningen åren före 1968 vid 
Konstfack. Boken har till följd därav kommit att betraktas som 
en symbol för den nya tiden och fick även stor spridning till 
övriga nordiska länder och utkom i en ny reviderad upplaga 
1973. I bokens förord betonas den visuella kommunikationens 
växande betydelse i samhället:  

10 Arne Kockum & Lena Birgitsdotter, ”Intervju med Christer Romilson – ett år 
efter hans avgång som ordförande för Lärarförbundet”. 
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Bildens betydelse i dagens samhälle har sprängt ramarna för det 
traditionella teckningsämnet. Det räcker inte att behandla den 
s.k. konsten. Alla områden där bilder spelar en väsentlig roll 
måste beröras. Teckningslärarna måste också pedagogiskt följa 
upp den miljödebatt som under senare år kommit igång. Den 
fysiska miljöns form – arkitektur, stadsplanering, design etc. – 
faller på deras lott i skolans totala miljö.11 

I dagens vokabulär kan denna vändning från tradition till kom-
munikation beskrivas som ett svar på kravet om ökad samhälls-
relevans i högskoleutbildning. I dåtidens sätt att tala var det 
snarare en strävan efter en samhällstillvänd pedagogik ”som för-
anlett oss att starta en analys av förhållandet samhälle-skola, in-
nan vi tar upp den allmänna bildproblematiken och dess betyd-
else för ett nytt bildämne”.12  

Förutsättningarna för denna utveckling låg således i händ-
elserna som föregick det omdiskuterade och beryktade året 1968, 
då studentrevolter pågick i hela Europa. I det medialäge som var 
förbundet med denna tid, rapporterades det dagligen från av-
lägsna platser med bilder som framledes blivit ikoniska. Filmade 
våldsdåd och militära övergrepp gjorde att händelserna kom helt 
nära, in i vår egen vardag och det avlägsna blev vår sak, de andra 
våra medmänniskor. USA:s bombningar i Vietnam upprörde allt 
fler och blev en symbol för stormakternas arrogans i det kalla 
kriget mellan den ohämmade kapitalismen i väst (USA) och den 
så kallade socialismen i öst (Sovjetunionen). 

Vietnamkriget kom sedermera att även bli en markör för en 
kritisk vändning inom mediejournalistik. Den innebar en expan-
sion av fotojournalistik med möjligheter för en ny mediedrama-
turgi, genom att visualisera och cirkulera mediehändelser inom 
sociala, globala, politiska och kulturella samhällsdomäner.13  

 
11 Nordström & Romilson, Bilden, skolan och samhället, s. 5. 
12 Nordström & Romilson, Bilden, skolan och samhället, s. 6. 
13 Jämför Kari Andén-Papadopoulos, Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen 
av Vietnamkriget i svensk press (Stockholm: Symposion, 2000). Se även Gert Z. Nord-
ström, Britt-Marie Kühlhorn & Turid Marthinsen, Estonia. Bilden av en katastrof 
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Figur 1. Bilden är ett skolarbete, ett bokomslag med titel ”Vietnam, det 
smutsiga kriget”, gjort av en elev i åk. 8, i Stockholm, tidigt 1970-tal. 
Bildläraren Cecilia Feuk som bidragit med fotot menar att den berättar 
mycket om det samhällstillvända politiska klimat som även präglade 
bildarbetet i skolan under 1970-talet.  

Det är inte särdeles anmärkningsvärt att de politiska rörelser 
som gjorde avtryck inom relevanta samhällsområden för Konst-
fack – kultur, media, konst och utbildning – också blev en ange-
lägenhet bland studenterna vid Konstfack, liksom vid de flesta 
utbildningsinstitutioner. Vad som däremot kan ses som skäligen 
unikt, var att studentrevolten på Konstfack, till skillnad från 
liknande händelser på många andra ställen, ledde fram till helt 
avgörande förändringar på såväl kort som lång sikt för Konst-
facks lärarutbildning och bildpedagogik som kunskapsområde. 
Sammantaget har dessa förändringar otvetydigt gett resonans 

(Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 1996); Gert Z. Nordström, Bagdad-
Bob, menige Jessica Lynch och cirkus Saddam. Irakkriget iscensatt i svenska medier 
(Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten 2003); Gert Z. Nordström, Irakkrigets andra 
dag. En jämförelse mellan SVT och tidningspressen den 21 mars 2003. Irakkriget iscen-
satt i svenska medier (Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, 2003). 
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långt in i dagens bildpedagogiska debatt, undervisning, lärarut-
bildningar och styrdokument liksom samtida bildpedagogisk 
forskning.14  

Motkrafter och studenters perspektiv  
Våren 1968 bildade lärare och studenter vid Teckningslärarinsti-
tutet (TI) gemensamma arbetsgrupper för att diskutera nya kurs-
planer för utbildningen. De viktigaste frågorna skulle mejslas 
fram om vad som skulle skilja den gamla och den nya utbild-
ningen. De yngre lärarna och studenterna vid teckningslärarin-
stitutet gjorde gemensam sak och förespråkade en ny bildunder-
visning och ett nytt bildämne. Man ville att skolan skulle ta sig 
an och diskutera alla sorters bilder i samhället och förena bild-
skapande med kunskap om bilder, det vill säga inte bara hur man 
gör bilder utan också varför. Samtidigt försvarades de äldre 
traditionerna, och då särskilt de konstfostrande uppgifterna i 
skolan, av de etablerade företrädarna för kulturlivet.  

För att åskådliggöra stämningarna på Konstfack vid händels-
erna, vill vi lyfta fram några skillnader som Kersti Hasselberg 
som student (mellan åren 1964–1968), kunde uppleva som på-
tagliga. Hon beskriver de lärare som hon mötte på TI som ytterst 
professionella inom sina respektive fack, exempelvis i konsthis-
toria, skrift, konstgrafik, frihandsteckning, figurteckning, kera-
mik, måleri och inte minst i skulptur som leddes av Olle Adrin 
och Nils Bruland. Viktiga inspiratörer var också Lena Larsson i 
miljökunskap och Gun Hultqvist i teckningsämnets metodik och 
den övningsskola för barn som studenterna fick träna sitt 
kommande yrke hos. Det stora problemet var att undervisningen 
i varje ämne, med undantag för de två senare ovan nämnda, 
strävade efter att göra studenten till professionell yrkesutövare i 
vart och ett av dessa yrkesområden – till keramiker, grafiker, må-
lare eller skulptör – vilket redan då var en omöjlighet att uppnå 

 
14 Ett femtontal doktorsavhandlingar har producerats inom ämnesområdet bildpe-
dagogik fram till i dag, av tidigare studenter på Konstfacks lärarutbildning. 
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under en begränsad studietid. Målet att bli teckningslärare var 
nog det minst framträdande i undervisningen, att få en behörig-
het som lärare framställdes ibland som en eftergift för en fram-
tida försörjning, inte som det egentliga målet; ”detta var något 
som vi studenter då ifrågasatte. Vi ville få fart på en målsätt-
ningsdiskussion för både lärarutbildningen och teckningsämnets 
innehåll i en ny tid.”15  

En liknande problematik har under lång tid genomsyrat 
andra ämneslärarutbildningar – att ämnesfördjupning priorit-
eras så högt att den kväver lärarprofessionalismen – och när det-
ta skrivs, femtio år senare, har flera utredningar och reformer 
gjorts för att föra lärarutbildningarna dels i riktning mot ett mer 
utbildningsvetenskapligt förhållningssätt och dels i den motsatta 
riktningen till förmån för förstärkt ämnesutbildning.16  

Revolten vid TI var följaktligen i stort sett redan framgångs-
rikt genomförd, grundad som den var i interna demokratiska 
problem, när den stora 68-vågen nådde studenterna. Den ut-
gjorde snarare ett förebud om än ett resultat av den mer allmän-
na svenska studentrevolt som tog form i vad som brukar benäm-
nas 68-rörelsen.  

Debatterna kring teckningsämnet som pågick genomsyrades 
emellertid inte av en samsyn. Tvärt om hade diskussionen kring 
teckningsämnets inriktning under 1960-talet delat studenter och 
lärare i två motstridiga fackliga fåror. Både de teckningslärare på 
fältet som ville se en friare metodik för ämnet i skolan, och de 
som ville förnya utbildningen på Konstfack utifrån ett mer kul-
turpolitiskt radikalt utgångsläge med en mer skolanpassad lärar-

15 Kersti Hasselberg, ”Omvandlingens tid. Bildpedagogiska utvecklingslinjer med ut-
gångspunkt i Konstfacks lärarutbildning 1970–2000”, opubl., lic. avhandling (Stock-
holm, 2008). 
16 Jämför exempelvis Lärarutbildning, forskning och forskningsanknytning. Förutsätt-
ningar för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning – UFO-L. (Linköp-
ing: Linköpings universitet, 1989); Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande. Att 
lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling (Stockholm: Fakta info 
direkt, SOU 1999:63); Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till nytt 
mål- och uppföljningssystem. (Stockholm: Utbildningsdepartementet. SOU 2007:28).  
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utbildning på TI, såg den rådande utbildningen som allt för tek-
nisk och konstnärligt inriktad.17 Teckningslärarnas riksförbund 
(TR) med dåvarande föreståndaren för TI, Rudolf Hårde, slog 
vakt om den traditionsbundna tekniska och konstinriktade un-
dervisningen. Motståndarna mot detta bildade därför 1962 en ny 
facklig förening, Teckningslärarnas och TI-elevernas förening 
(TTF) som samlades i strävan efter en ny inriktning. Som ord-
förande i TTF försökte Gert Z. Nordström i sin tur att radi-
kalisera TR, medan en del inom TTF valde att ansluta sig till det 
nybildade svenska teckningslärarsällskapet (STS). Så kom teck-
ningslärarkåren att organiseras i två olika fackliga föreningar, de 
som var anställda på grundskolan främst i TR, som förblev den 
största föreningen, och gymnasielärarna främst i STS (som en 
delförening i SACO-SR).18 

En viktig fråga som studenterna också ville diskutera var de 
tendenser till teorifientlighet och antiintellektualism som fanns i 
miljön vid Konstfack. Konstnären skulle måla – inte tala – och 
handen skulle styra tanken. Därför blev i stället TTF-tidningen 
(en stencilerad tidning producerad av studenterna vid TI) och 
tidskriften Teckning (sedermera Bild i skolan) de forum där 
lärare och studenter kunde debattera nya tankar och förslag, allt-
ifrån hur estetisk fostran skulle bli estetisk orientering, foto- och 
filmkunskap, avsaknaden av forskning till namnändring av 
ämnet Teckning. 

Formuleringsarenan och realiseringsarenan  
– ett läroplansperspektiv 

Idéerna om en ny ämnesinriktning kom efter hand att sätta spår 
i skolans läroplaner. Skolöverstyrelsen (SÖ) tillsatte en arbets-
grupp 1966 med uppgift att förbereda en revision av grund-
skolans läroplan. 1967 lämnade den förslaget till ny läroplan Lgr 
69. Skrivningen för teckningsämnet var i stort sett densamma 
 
17 Pettersson & Åsén, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, s. 106ff. 
18 Pettersson & Åsén, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, s. 106. 
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som tidigare i läroplan Lgr 62, vilket föranledde en skarp kritik 
och ett gemensamt remissvar från alla tre ovan beskrivna teck-
ningslärarfack. Samtidigt presenterade de ett alternativt förslag 
till kursplan med delvis nytt innehåll för ämnet där konstin-
riktningen skulle ersättas med studier av alla slags bilder (där 
konstbilden också ingick) samt en ökad betoning på miljöfrågor. 
Eleverna skulle bli medvetna om det kommersiella bildspråkets 
makt som främst användes inom reklam, varför eleverna skulle 
lära sig att kritiskt granska bilder, men också hur bilder kunde 
användas i pedagogiskt syfte, för lärande och kunskapsbildning. 
Först i sista hand angavs elevens eget bildarbete och skapande 
förmåga.19 

Resultatet av teckningslärarfackens kritik blev att ämnet bred-
dades för grundskolan med nya moment, medan namnet Teck-
ning dock kvarstod i Lgr 69. I högstadiets huvudmoment in-
skrevs nya moment som Bildframställning och bildkommunika-
tion, Studier av bilder som förmedlare av information och upp-
levelse, Miljökunskap och Estetisk orientering.20  

Det var först i nästa läroplanssteg, Lgr 80, som ämnet Teck-
ning ersattes med ämnet Bild.21 Den nya synen på ämnet renod-
lades och utvecklades, miljökunskap döptes om till Bild och 
miljö för att inte blandas samman med andra viktiga miljöfrågor 
som hade växt fram i samhällsdebatten. Under 1990- och 2000-
talen reviderades läroplanerna ytterligare men utan att det 
grundläggande innehållet förändrats. På ”formuleringsnivå”, i 
läroplaner och kursplaner, har ämnet teckning/bild ofta varit i 
takt med tiden påminner Åsén, om man ser till skeenden och 
kulturmönster utanför skolvärlden. På ”realiseringsnivå”, i den 

19 Pettersson & Åsén, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, s. 109. 
20 Läroplan för Grundskolan, Skolöverstyrelsen (Stockholm, 1970). 
21 Läroplan för Grundskolan, Skolöverstyrelsen (Stockholm: Liber Utbildningsför-
laget, 1980). 
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pedagogiska praktiken och bildundervisningen, har utvecklingen 
däremot gått långsamt, trots nya läroplaner.22  

Det är mot bakgrunden av ovan nämnda läroplans- och kurs-
planearbeten, som de nya kunskapsområdena kunde aktualiseras 
inom bildlärarutbildningen: Bildkommunikation, Miljökunskap 
och Estetisk orientering. Det föranleder oss att göra nedslag i 
några målbilder för den ”nya” pedagogiken som växte fram på 
Konstfack under början av 1970-talet. 

Sällsam pedagogik och metodik  
När Gert Z. Nordström tillträdde som föreståndare/rektor för TI 
i maj 1968, var således tidpunkten och stämningen bland stu-
denterna fullt utvecklad för att radikala förändringar kunde på-
börjas av såväl arbetsformer som innehåll i utbildningen. Några 
aspekter i dessa förändringar som vann avgörande betydelse kan 
lyftas fram: a) en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö; b) 
den polariserande projektpedagogiken; c) bildspråk och bild-
socialisering; d) bildpedagogikens forskningsanknytning – pub-
licering och offentlighet. Vi fördjupar tre av aspekterna nedan 
som är mest relevanta för tidsperioden i denna artikel. Med ru-
briken ”sällsam” pedagogik anspelar vi på att den polariserande 
pedagogiken inte uteslutande var ämnad eller reserverad för 
bildundervisning. Det är en oförvägen modell för såväl ämnes-
integrerade pedagogiska upplägg som inom enskilda ämnen. I 
Bilden skolan och samhället ger Nordström exempel på hur 
arbetsområden och undervisning kan läggas upp där många 
skolämnen ingår.23 I en annons för boken används ett citat av 
Karl-Axel Lindblom från Arbetarbladet: ”Otvivelaktigt en grund-
läggande bok för lärare i teckning, svenska och samhällskunskap 
och en utmärkt vägledning för oss andra bildätare” (sic).24 Det 
 
22 Gunnar Åsen, ”Bildämnet i den nationella utvärderingen – några resultat och re-
flektioner”, i Bild i skolan, 4–05, (2005), s. 12–14. 
23 Nordström, ”Hur den polarisernde metodiken kan fungera”, i Bilden, skolan och 
samhället, s. 100ff.  
24 Teckning, Review for Swedish Art Education, special issue, vol. 42 1971, s. 29. 
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sällsamma är att förändringspotentialen var inbyggd i ett brett 
pedagogiskt praktiskt tänkande. 

En kreativ och stimulerande utbildnings-  
och utvecklingsmiljö 

En av de första och mest tydliga förändringarna var att lärar-
utbildningen på Konstfack förvandlades till något av ett kreativt 
kulturcentrum. Vissa lärare vid TI uppskattade förnyelsen 
medan andra begränsade sin undervisning till Konstfacks övriga 
avdelningar. Sammantaget med att utbildningen utökades (till 
cirka 300 studerande och ett trettiotal lärare) ledde detta till en 
omfattande nyrekrytering av lärare vid TI. Lärarkollegiet sam-
lade under några år tidens kanske mest aktuella och aktiva 
konstnärer, konstvetare och skribenter, åtminstone de som gick 
att uppbringa i Stockholm med omnejd, däribland, under längre 
eller kortare tid, Björn Ahrén, Peter Cornell, Staffan Cullberg, 
Katarina Dunér, Sten Dunér, Douglas Feuk, Thomas Millroth, 
Leif Nylén, Bengt Olvång och Jan Strömdahl i nya ämnen som 
konstteori och kulturpolitisk orientering. I de konstnärliga äm-
nena undervisade exempelvis Gert Aspelin, Karl-Olof Björk, 
Peter Dahl (som tidigt skildrade sin lärargärning i en bok),25 
Björn Eneroth, Rainer Hartleb, Rune Jonsson, Hanns Karlewski, 
Jan Manker, Birgit Ståhl-Nyberg och Stefan Teleman.  

I miljökunskap fanns inredningsarkitekten Lena Larsson kvar 
sedan tidigare och nu tillkom Gunilla Lundahl, Kerstin Wick-
man, Mah-Jonggruppen med flera.26 Som tidigare student och 
metodiklärare 1971–1972, betonar Kersti Hasselberg att även om 

25 Peter Dahl, Med mina ögon. Femti, sexti och sjuttitalet. Konstnärliga och konstpe-
dagogiska problem (Stockholm: Henki Tisens Förlag, 1977). 
26 Mah-Jong gruppen bestod av Kristina Torsson, Helena Henschen och Veronica 
Nygren, alla utbildade i Textil på Konstfack, lärare på TI 1960–1970. Gruppen var 
nyskapare av kläder i stickad akryl som var lätta att bära i färgstarka mönster och 
som alla kunde köpa, ”det hade med kvinnors frigörelse att göra”; citat från 
Jubileumstidskriften, Helena Henschen, ”En kombination av lösögonfransar, uppror 
och satisfaction”, s. 80.  
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denna namnuppräkning kan tyckas överflödig, var det först långt 
senare som forskarstuderande, som hon förstod betydelsen av 
denna dynamiska, öppna och kreativa utbildnings- och kultur-
miljö som skapades för alla studenter.27 Detta bekräftas också i 
den Jubileumsskrift som producerades 20 år efter den första 
metodikveckan, där många studenter och lärare från sjuttiotalet 
har beskrivit sina upplevelser av utbildningsmiljön vid TI/BI. 

En av rösterna i boken är Peter Cornell, författare, konst-
kritiker, tidigare lektor och lärare i konsthistoria från 1971 på 
Konstfack och medverkande i ett flertal av TI:s publikationer.28 
Han minns sitt första möte med TI 1970 som frilansande 
reporter med uppdrag att bevaka ett av skolans omtalade stor-
möten. 

En skäggig man höll ett anförande om vänstervridningen som 
verkade initierat. Jag gick fram till honom efteråt och han sa att 
han hette Gert Z Nordström. Frågan om vänstervridningen hade 
varit uppe i riksdagen […] Under ett par år betraktades TI, med 
avsky eller sympati, som en slags kulturrevolutionär modell och 
det var väl därför som Sverige Radio skickat dit en reporter, låt 
vara en av sina mest oprövade. När jag några år senare kom till-
baka till TI som lärare slogs jag av de bohemiska men effek-tiva 
arbetsformerna (det var långt före det formaliserade universitets-
systemet) och den ständigt pågående debatten. Den fördes på 
seminarier och föreläsningar, på spontant sammankallade möten 
och på stort upplagda väggtidningar i korridorerna. […] TI:s 
styrka var en sällsynt handlingskraft och respektlöshet som många 
universitetsinstitutioner avundades oss. Svagheten – den betingar 
kanske handlingskraften – var en något grovhuggen teori där 
komplikationer och nyanseringar gärna lades åt sidan.29 

 
27 Hasselberg, Omvandlingens tid, kap 3.  
28 Peter Cornell, ”Den fruktbara opportunismen”, i Anders Ekblom, Rikard Ask & 
Gert Z. Nordström (red.), Jubileumsskriften – Metodikveckan 20 år, 1969–1989 
(Stockholm: Konstfack, 1989), s. 50. 
29 Cornell, ”Den fruktbara opportunismen”, s. 50. 
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Alternativ pedagogik – den polariserande 
pedagogiken och projektmetodik 

Som introduktion till de nya pedagogiska idéerna kan Gert Z. 
Nordströms egen minnesbild fungera. Den ger perspektiv på his-
torien med anledning av 68-rörelsens femtioårsminne: 

Fortfarande minns jag mina första tankar om en polariserande 
pedagogik. Det var i mitten av 1960-talet när jag var tecknings-
lärare vid Statens normalskola som på den tiden låg intill Kung-
liga Musikhögskolan vid Valhallavägen i Stockholm. En av mina 
elever på gymnasiet, Carsten Palmér, ville sätta upp några tid-
ningsurklipp som handlade om USA:s krig i Vietnam i tecknings-
salen. Han hade först sökt placera dem på skolans allmänna an-
slagstavla men blivit avvisad. På en av väggarna i teckningssalen 
gick det emellertid bra och det var ingen dålig plats. Intill den 
vistades ett trettiotal skolklasser i veckan, bortåt 600 elever. 
Statens normalskola var på intet sätt den enda skolan i landet som 
motsatte sig information och diskussion om kriget i Vietnam. Det 
gjorde så gott som alla skolor och institutioner vid den tiden. Men 
det var denna händelse med tidningsurklippen som fick mig att 
fundera på en öppnare och mer agiterande pedagogik, en peda-
gogik som inte bara talade om åsiktsfrihet utan också ställde sig 
bakom den.30  

Det var i boken Bilden, skolan och samhället som tankar och för-
slag först formulerades till ett nytt teckningsämne och en ny 
lärarutbildning. I första delen tecknar Romilson en bild av ”öv-
ningsämnenas” roll i den svenska skolan och i samhället samt 
teckningsämnets utveckling. I bokens andra del skisserar Nord-
ström ett förslag till ”Den polariserande metodiken” och ”Ett 
nytt bildämnes form”. Dessa idéer utvecklar han sedan vidare i 
en av de efterföljande publikationerna.31 Den polariserande 

30 Gert Z. Nordström, ”Medvetenhet och polariserande pedagogik”, i Återkomsten. 
Bilden, skolan och samhället 1968–2018 (Göteborg: Rojal förlag, 2019), s. 37. 
31 Gert Z. Nordström, Kreativitet och medvetenhet. Den polariserande pedagogikens 
grunder (Stockholm: Gidlund, 1975). 
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pedagogiken kallades även en alternativ pedagogik till metodik-
ens två historiska faser, den auktoritära och den fria.32  

Förslagen till förnyelse benämndes med den polariserande 
metodiken, en form av projektstudier som sammanfattas i skiss-
en nedan till vänster. I boken Kreativitet och medvetenhet ut-
vecklas den polariserande pedagogikens grunder och modellen 
för arbetsgången kompletteras med ”praktik” i skissen nedan till 
höger, ett tillägg till tidigare delar med information, analys och 
produktion – uppföljning.33 

En tanke bakom projektstudier kring arbetsområden som 
elever och studenter själva skulle välja, var att komma förbi en 
mer auktoritär pedagogik med färdiga svar och facit som var den 
samtida förhärskande modellen. Men viktigt var också att tillföra 
något till de estetisk-praktiska ämnena. I skolan fungerade 
ämnet vid denna tid huvudsakligen som terapeutiska ventiler 
och andningspauser gentemot de effektivare så kallade läroäm-
nena. Skolan främjade idén om en åtskillnad mellan å ena sidan 
teori och tänkande för viktiga läroämnen och å andra sidan 
händernas och sinnenas verksamhet för de så kallade övnings-
ämnena. Nordström skriver: ”I stället för att låta varje ämne 
innehålla både skapande och mottagande aktiviteter, inlärning 
och kritisk värdering, möjlighet till kreativitet och emotionellt 
engagemang, teori och praktik, har man skapat olika arbets-
metoder för olika ämnen. [...] Detta är en konstlad och felaktig 
uppdelning av mänsklig aktivitet. Teori och praktik är två nöd-
vändiga komponenter i kunskapsinhämtandet.”34  

 
 

 
32 Nordström & Romilson, Bilden, skolan och samhället, s. 79. 
33 Nordström, Kreativitet och medvetenhet (Östervåla: Gidlunds, 1975). 
34 Nordström, Kreativitet och medvetenhet, s. 12. 
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Figur 2. Bild ur Kreativitet och medvetenhet, s. 16. (I Bilden skolan och 
samhället ges exempel på arbetsområden för högstadiet med många 
samverkande skolämnen; ”Propaganda” och ”Rummet” för årskurs 8 
och ”Kläder” för årskurs 9.) Dessa arbetsområden ska informeras (uppi-
från sett i modellen) och belysas av historiska källor, av källor utanför 
västvärlden samt relateras till en önskvärd framtid, vad vi vill med 
orådet. Dessa källor ska analyseras genom att polariseras som ämnes-
stoff. Det vill säga att ta fram motsättningar och göra jämförande analy-
ser, nutid och äldre tid, genrer med mera. Arbetsområdet ska belysas 
och gestaltas i en produktionsfas. Då presenteras och offentliggörs 
undersökningen med olika bild- och textmedier. Slutligen görs en upp-
följning av hela arbetet. I modellen till höger har ”Praktik” tillförts som 
ett förtydligande av arbetssättet, att analys måste kompletteras med 
partiska undersökande inslag. 

1950-talets och det tidiga 1960-talets teckningsämne, med den 
fria metodiken som ideal, hade förvisso framträtt som revolu-
tionär i dåtidens auktoritära ritskola. Men målsättningen med 
frigörandet av varje individ (genom konsten) tycktes ändå långt 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

88 

borta.35 Skolorna hamnade inte sällan i en materialhysteri inför 
att tillfredsställa individuella behov hos eleverna. Som Gunnar 
Sandberg uttryckte det:  

I dag är det fara värt att eleverna drunknar i all materialbråte. 
Kanske tappar han bort sin fantasi bland saxar och klisterpap-
per, schablontryck och hönsnätsfigurer. Det blir inget sömnigt 
exercerande men ett materialjäkt utan like! Hans idéliv torkar ut 
då han inbillar sig uttrycka väsentligheter, upptagen i en mer 
eller mindre pysselaktig materialsituation.36 

Metodiken som baserades på en tillbakadragen lärare som överlät 
bedömningar och ställningstaganden till eleven själv för att inte 
påverka det unika hos individen hade i praktiken visat sig resultera 
i att andra former av påverkan – den kommersiella kulturens och 
de nya mediernas – fick fritt spelrum. Nordström framhåller att vi 
inte kan bortse från påverkan i ett sådant samhälle och att den 
frihet som man hade tänkt sig kom att utmynna i en negation, 
som frånvaron av tvång. ”En sådan frihet kan aldrig leda till verk-
lig frihet. Kunskapen är frihetens viktigaste vapen.”37 

Projektarbete och metodikveckan 
Projektarbeten kan utformas på olika sätt och utgör ingen garan-
ti för en meningsfull kunskapsutveckling. Därför valde Gert Z. 
Nordström att tillfoga en polariserande metod som betonar jäm-
förande studier och kritisk granskning i tid och rum. Teorin ska 
prövas mot praktiken och allt ska utmynna i en ”kreativ betyd-
elseproduktion”, en bearbetning av undersökningens insamlade 
material för att kommunicera erfarenheter och nya kunskaper 

 
35 En viktig inspirationskälla var Herbert Read, Education through Art (London: 
Faber & Faber Ltd., 1943); svensk översättning av Bengt G. Söderberg, Uppfostran 
genom konsten (Stockholm: Natur och kultur, 1956).  
36 Gunnar Sandberg, ”Dagens teckningspedagogik – och morgondagens”, Teckning, 
nr 8, 1964, s. 178.  
37 Nordström, Kreativitet och medvetenhet, s. 15. 
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till omvärlden.38 Vad som skilde den polariserande pedagogiken 
från övriga arbetsuppgifter i utbildningen var behovet av en sär-
skild samhällsinriktad redovisningsmetodik påpekar Nord-
ström.39 De nya projekt som skapades – utställningar, installa-
tioner, filmer, tidningar, teaterföreställningar etc. – vände sig till 
en utomstående publik inför vilken de kunde betraktas, disku-
teras och bedömas. Debatt och samtal blev nödvändiga ingre-
dienser i denna offentliggörande process. Det var också den som 
blev upptakten till den så kallade Metodikveckan, ett arrange-
mang som pågick i mars varje år mellan 1969 och 1993 och 
utgjorde den tredje fasen i den polariserande pedagogiken där 
projekten skulle nå ut till en offentlighet. Metodikveckorna blev 
en årlig mötesplats mellan studenter och lärare, och besöktes 
över tid av tusentals skolelever och många andra, samtidigt som 
veckan utgjorde ett öppet fortbildningsevenemang för verksam-
ma bildlärare från hela landet.  

I flera samarbeten och publikationer exemplifierade Nord-
ström den polariserande projektpedagogiken.40 Allteftersom den 
utprövades som undersökande projektarbetsform, ökade behov-
et av en mer strukturerad arbetsplan som både lärare och elever 
kunde använda. Vid mitten av 1970-talet utformades arbets-
formen i tre faser: iaktta – formulera; forska – framställa; på-
verka – utvärdera. Detta fullbordade en projektmetodik som ett 
undersökande, forskande och analyserande arbetssätt, även an-
passad till den pedagogiska praktiken i skolorna.41  

38 Nordström, Kreativitet och medvetenhet, s. 18. 
39 Nordström, ”Medvetenhet och polariserande pedagogik”. 
40 Gert Z. Nordström, Karl-Olov Björk, Björn Eneroth & Hanns Karlewski, Bild och 
Myt. Ett konstpedagogiskt projekt (Stockholm: Gidlund, 1976); Gert Z. Nordström, 
Karl-Olov Björk & Björn Eneroth, Stockholms Blodbad. Ett drama från 1520 i bild 
och text (Bokförlaget Cikada AB, Uddevalla 1979); Gert Z. Nordström, Martin 
Nordström & Jockum Nordström, Fotboll är vårt spel. Laget, publiken, dramatiken 
och massmedia. (Gävle & Uddevalla: Bokförlaget Cikada AB, 1981). 
41 Se vidare Gert Z. Nordström, Lärarhandledning. Projekt i grundskolan. (Udde-
valla: Skolförlaget Gävle AB, 1983)  
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Bildanalys och bildsocialisation 
Vad som särskilt kom att uppmärksammas i den nya utbild-
ningen var just metoderna för de ämnesövergripande projekten: 
bildanalys och polariserande pedagogik. En första bok med 
exempel på bildanalys publicerades redan 1973, med nio med-
verkande lärare från TI.42 Två år senare översattes den till 
danska. Studenterna efterfrågade nya texter av teoretiker som 
Roland Barthes, Susan Sontag, Sergej Eisenstein, Nelson Good-
man, Walter Benjamin och Umberto Eco. Bildsemiotik blev ett 
nytt fält att utforma med tillämpad bildanalys och bildkommuni-
kation, vilket aktualiserade klassiska källor som semiologins för-
grundsgestalt Ferdinand de Saussure och den pragmatiska filo-
sofen Charles Sanders Peirce som utvecklat en teckenlära/semio-
tik som underkategori till pragmatismen.43  

Bildanalysen på TI låg som grund för undersökningar av bild-
ers kapacitet som språk och kommunikation, bilders retorik i 
samhället och som generell uttrycksform. Det var ett mångårigt 
intensivt arbete som Nordström med flera bedrev från mitten av 
1960-talet, för att utarbeta vetenskapliga grunder till ett ämne 
som saknade forskning.44 Det tillämpade semiotiska bildspråks-
begrepp som utvecklades på TI/BI var därtill historiskt sett ett 
nytt bildspråksbegrepp.45 Dessförinnan var det den ”nya” psyko-
logiska vetenskapen som förankrade bildspråket i personlighets-
typer. I boken Folkskolans metodik – en handbok från 1954 med 
olika medverkande ämnesexperter skriver Elis Hammarberg om 

 
42 Gert Aspelin, Peter Cornell, Sten Dunér, Douglas Feuk, Ulf Klarén, Gert Z. Nord-
ström, Leif Nylén, Bengt Olvång & Birgit Ståhl-Nyberg, Bildanalys (Stockholm: 
Gidlunds, 1973). 
43 Nordström, Bilders innehåll, s. 89; Bengt Lindgren & Gert Z. Nordström, Det 
kreativa ögat. Om perception, semiotik och bildspråk (Lund: Studentlitteratur, 2009). 
44 Pettersson & Åsén, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, s. 109; 
Hasselberg, Omvandlingens tid; Lind, Hasselberg & Kühlhorn (red.), Tidsbilder; 
Broady, ”Teckningslärarutbildningen och teckningsämnet under sextiotalet”, s. 53.  
45 Se Gert Z. Nordström, ”Bildlärarutbildningen”; jämför Lind, Blickens ordning, s. 
83ff.; Se även Nils G. Wollin, Från Ritskola till Konstfackskola. Konstindustriell 
undervisning under ett sekel (Stockholm: Bröderna Lagerström, 1951). 
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”Synpunkter på barnmålningar och teckningsundervisning”.46 
Han inleder med en dikt som slutar med strofen:  

Fantasin med sitt lustiga lasso 
spränger på unga hästar förbi. 
Vad är Chagall och vad är Picasso 
mot ett ritande barns geni?47 

Långt ifrån alla människor har sådan känsla för barnmålningens 
charm eller förstår att så tolka linjens, färgens och formens 
språk, fortsätter Hammarberg, och drar en skiljelinje mellan det 
nya uttrycksmåleriet och det gamla idealet med korrekt avbild-
ning, det vill säga realism. Med fotografins intåg följde hotet om 
att den fotografiska likheten blivit det väsentliga, och realismen i 
konsten kom in i en återvändsgränd redan vid mitten på 1800-
talet. Reaktionen som följde var ”att många konstnärer sökte fin-
na ett personligare och uttrycksfullare bildspråk”.48  

Genom sitt bildspråk ger barnet uttryck för sina känslor och 
behov, sina sinnesstämningar och önskningar, redogör för sitt 
vetande och skildrar sina erfarenheter […] Det spontana bild-
språket är ett naturligt uttrycksmedel för barnen […] För att sti-
mulera på rätt sätt, måste därför läraren känna till, hur bild-
språket förändras under barnets olika utvecklingsfaser och 
under skiftande känslolägen.49  

Hammarberg blev en förespråkare för sin samtids psykologiska 
intresse för barns utveckling som såg barns och ungas bildarbete 

46 Elis Hammarberg, ”Synpunkter på barnmålningar och teckningsundervisning”, i 
Kurt Falck & Stellan Orrgård (red.), Folkskolans metodik. En handbok (Stockholm: 
Bonnier, 1954), s. 497ff.  
47 Hammarberg, ”Synpunkter på barnmålningar och teckningsundervisning, s. 498. 
Dikten är skriven av Anders Österling. Hammarberg var metodiklektor inom klass-
lärarutbildningen. 
48 Hammarberg, ”Synpunkter på barnmålningar och teckningsundervisning”, s. 497. 
49 Hammarberg, ”Synpunkter på barnmålningar och teckningsundervisning”, s. 
502–508; vår kursivering.  
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främst som ett verktyg för uppfostran och personlighetsutveck-
ling. Det är en diskurs med fortsatt betydande inflytande inom 
bildpedagogik för alla åldrar. Det bildspråksbegrepp som på 
1970-talet härrörde från semiotik, offentlighets- och kommuni-
kationsteori, markerar en ny epok inom bildpedagogiken. Sam-
tidigt bytte skolämnet namn från Teckning till Bild.  

Perspektiv på 1970-talets teoriutveckling 
Som visats ovan skedde förändringar som genomfördes vid TI/ 
BI under 1970-talet på intet sätt i ett vacuum. Det var ett dyna-
miskt årtionde sett ur den vidare pedagogiska debattens perspek-
tiv, där nya och nygamla alternativa eller progressiva tankegång-
ar diskuterades i otaliga debattböcker som också behandlades vid 
lärarhögskolor och universitetens pedagogiska institutioner. 
Donald Broady menar att en politisk radikalisering bland lärare, 
studenter och elever världen över öppnade möjligheter att över-
skrida den gamla progressivismens snäva ramar.50 Han genom-
lyser den progressiva pedagogikens rötter i USA och de tradi-
tioner som utvecklades utifrån företrädare som John Deweys 
tankegångar om ”[e]leven i centrum, förening teori/praktik, 
verklighets- och arbetslivsanknytning, demokratisk fostran, en 
pedagogik grundad på psykologisk vetenskap etc.”51 Liknande 
tankegångar hade nått Sverige redan under 1930-talet, och sedan 
mitten av 1940-talet presenterats som förebilder för den nya 
svenska demokratiska skolan. Det medförde bland annat 
reformen med enhetsskola och sedermera planerna för vad 
grundskolan förväntades bli. Nu, på 1970-talet, lyftes idéerna 
fram igen. Broady skriver: ”En väsentlig förklaring är att pro-
gressivismens idéer inte är tillfälliga, de har sin förutsättning i de 
faktiska problem som finns i skolan särskilt i perioder av ’kris’ av 
ett eller annat slag: folkomflyttningar, nedbrytning av nedärvda 

 
50 Donald Broady, Den dolda läroplanen. Krut-artiklar 1977–1980 (Stockholm: 
Symposion, 1981). 
51 Broady, Den dolda läroplanen, s. 90. 
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livsmönster och värdesystem, osäkra framtidsutsikter, nya krav 
på arbetskraften och medborgarna, socialisationsproblem.”52  

Från regering, riksdag och dåvarande Skolöverstyrelsen för-
bereddes en rad utbildningsreformer: MUT-utredningen (mål- 
och utvärdering), SIA-reformen (skolans inre arbete), betygs-
utredning, barnstugeutredning, och så vidare. Sveriges elevers 
centralorganisation (SECO) var samtidigt en aktiv kraft i skolan 
och mobiliserade kampanjer mot borgerlig indoktrinering, mot 
centrala prov och mot betyg.  

I den diskussion som fördes i mitten av 1970-taleten i tid-
skriften Teckning, för att utveckla ett nytt pedagogiskt program, 
presenterades de båda pedagogerna Paolo Freire och Célestin 
Freinet.53 Tillsammans med Dewey blev de inspirationskällor till 
Teckningslärarnas nya pedagogiska program 1976. För många 
teckningslärare blev också Freinets arbetsskolepedagogik en 
viktig inspirationskälla, delvis kanske därför att teckningssalen 
var förberedd och rustad för aktivt laborativt arbete, med exem-
pelvis enkla tryckmöjligheter.  

Under denna period besvarade Teckningslärarnas Riksför-
bund remisser oavbrutet, samtidigt som man kämpade för 
mindre klasser i undervisningen, bättre arbetsmiljö i bildsalarna 
och en lång rad andra frågor. För studenterna vid TI/BI utlöste 
LUK (en lärarutbildningskommitté som bland annat föreslog att 
alla teckningslärare nu skulle bli tvåämneslärare) en massiv 
motståndskampanj under 1973. I tidens anda skapades ”LUKY-
SHOW”, en politisk föreställning av och med studenter och 
lärare vid TI/BI och med Gunnar Idering som regissör och 
melodimakare. En kampsång ur showen belyser träffsäkert den 
skol- och utbildningskritik som präglade 1970-talet: 

52 Broady, Den dolda läroplanen, s. 109. 
53 Arno Saarnak, ”Problemet i centrum. Några anteckningar om Paolo Freire”, 
Teckning nr 6, 1974, s. 172–177; Lars Lindström, ”Förverkligandet av folkets skola. 
Om Célestin Freinets pedagogik”, Teckning nr 6, 1974, s. 177–188. 
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Har ni hört vad som hänt med plugget? 
Reformerna kommer titt som tätt 
Och motiveras med det gamla tugget 
På SÖ vet dom vad som är rätt 
där planeras precis som SAF beställt 
och notan ska vi betala 
finna oss i det fogligt och snällt 

Men i helvette heller vi vet vad det gäller 
anpassning till deras system 
SÖ ska finna, vi kommer att vinna 
Vi kämpar tillsammans och säger ifrån! 

Dom försöker att proppa oss fulla med lort 
via beställningar från högre ort. 
Utredarpojkarna Moberg och Carlsson 
Kämpar för U-68 och LUK. 
Alla ska stöpas i samma form 
Inga protester mot det som är sjukt. 
Anpassning, utklassning. 
Så vill dom ha det.54 

I november 1974 meddelade dåvarande utbildningsminister 
Lena Hjelm-Wallén att teckningslärarna skulle undantas från 
den försöksverksamhet som startades med tvåämneslärare. Så 
småningom utvecklades ändå ett sådant alternativ vid sidan av 
ettämnesutbildningen. Snart beslöts även att ännu en bildlärar-
utbildning skulle inrättas i Umeå, med början 1976. Allt därefter 
är en annan historia. 

54 Luky show var en travesti på teveprogrammet Lucy show; Gunnar Idering & Göte 
Fransson, ”Radikalen och Reklamarn”, i Jubileumsskriften, s. 28. 
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Att riva det borgerliga horhuset 
Folkbildning för folkets och nationens historia

SAMUEL EDQUIST 

Olika vänsterrörelser har alltid ägnat sig åt studier av olika slag, 
och inte minst var så fallet runt 1968 och dess efterdyningar. 
Temana kunde vara marxistisk teori, politisk taktik eller att ana-
lysera samhället på olika sätt.1 Inte sällan handlade det också om 
historiska studier. Det skedde bland annat genom bred folkbild-
ningsverksamhet – som kulminerade med Gräv där du står-rör-
elsen – liksom genom partihistoria, skönlitteratur, musik, teater 
och mycket annat.2 En ny generation rekryterades från dessa rör-
elser till universiteten, där de inledde karriärer som marxistiska 
historieforskare. 

Historien var viktig för vänsterrörelsernas självförståelse. Att 
uttolka Sovjetunionens och Kinas historia, olika partisprängningar 
eller vad Marx, Engels och Lenin egentligen menat skapade både 
identifikation och avgränsning mot konkurrerande rörelser. His-
torien var samtidigt vägvisaren mot en hägrande, socialistisk fram-
tid. Det var då naturligt att lägga stor vikt vid att utforska hur väg-
en framåt såg ut. 

Det förflutna var också ett ideologiskt slagfält och kamp-
medel. Till att börja med påtalades ibland att försvararna av den 
rådande samhällsordningen ville framställa den som tidlös och 

1 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse (Stockholm: Prisma, 2002), s. 139, 
145f., 161f. och 171f.; Alexander Ekelund, Kampen om vetenskapen. Politisk och 
vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era (Göteborg: 
Daidalos, 2017). 
2 Annika Alzén, Kulturarv i rörelse. En studie av ”gräv där du står”-rörelsen (Möln-
dal: Symposion, 2011). 
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naturlig, och att historielöshet låg i systembevararnas intresse.3 

Men man skulle även ta upp striden mot borgerliga tendenser i 
den historieskrivning som ändå florerade i samhället. Som Jan 
Myrdal – den svenska maoismens informelle men oomstridde 
ledare – skrev 1968: ”Sveriges historia så som den läres ut till 
folket och så som den återspeglas i läroböcker, press, riksdag och 
festtal är en härva av lögner, förtiganden och falsk information. 
Denna lögnaktighet har klasskaraktär; den tjänar den härskande 
klassen. Den är ett av dess vapen mot folket.” Därför är det, 
menade Myrdal, en angelägenhet för socialistiska akademiker att 
skriva en svenska folkets historia, för ”att åt folket ge vapen att 
riva hela det borgerliga horhuset”.4 

Om historien generellt sett inom vänstern sågs som en viktig 
ideologisk arena att kämpa kring, så fanns skillnader mellan de 
olika rörelserna. Även om i stort sett alla lade det främsta fokuset 
på det kapitalistiska samhällets framväxt, tillsammans med 
arbetarrörelsens och arbetarnas historia, var frågan om 
nationens betydelse nu och i det förflutna något som kunde 
skilja sig åt. Särskilt i de maoistiska miljöerna var det nationella 
motivet mer framträdande, och när så var fallet kunde tidspers-
pektivet gärna sträcka sig långt bortom det kapitalistiska indus-
trisamhällets horisont.  

I den här artikeln ligger tonvikten på några vänstermiljöer 
där studiet av historien var särskilt framträdande. Det var också 
miljöer som delvis anslöt till den maoistiska rörelsen. 1970 
bildade några studenter i Stockholm Arkivet för folkets historia. 
Syftet var i början att samla källmaterial om folkets historia i just 
ett arkiv (i ordets vidare bemärkelse). Snart vidgades dock verk-
samheten, med studiecirklar, offentliga föreläsningar, arbets-
grupper och en egen sånggrupp, ”Budkavlen”. Det uppstod 

 
3 G, Gnistan nr 33, 1973, s. 13. Se även AB, ”Vad händer med historieämnet?”, 
Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 2, 1978; ”Kunskap är makt”, Förr 
och Nu nr 1, 1974, s. 2f. 
4 Jan Myrdal, ”Till svenska församlingsfrihetens historia”, Aftonbladet 3 november 
1968. 
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lokalföreningar runt om i Sverige, såsom i Göteborg, Uppsala, 
Lund, Malmö och Norrköping. De producerade även småskrift-
er, böcker och en särskild kvartalstidskrift – senare med namnet 
Folkets historia – som gavs ut från 1973 till 1999, då den efter-
träddes av en årsbok till och med 2012. Det hade redan från 
början en ganska akademisk prägel, just eftersom kärnan bestod 
av studenter. Flera av de ursprungliga medlemmarna nådde efter 
hand långt i den akademiska karriären, med flera disputerade i 
bland annat ekonomisk historia. 

Arkivet för folkets historia hade nära anknytning till ett antal 
andra vänsterorienterade organ som bildades vid denna tid, som 
Ordfront och Folket i Bild/Kulturfront. I samma miljöer uppstod 
även tidskriften Förr och Nu, som strävade efter att förmedla en 
mer folklig och radikal historieskrivning. För enkelhetens skull 
kommer jag att kalla dessa sinsemellan överlappande miljöer för 
”kulturfronterna”. 

Att den maoistiska rörelsen vurmade för folket och nationen 
är känt sedan tidigare, ofta då påtalat med viss polemisk udd.5 
Vad som dock har saknats är analyser som mer förutsättnings-
löst analyserar deras förhållningssätt till historien och nationen. 
Den nationalism och historieskrivning som förekom i de mao-
istiska miljöerna var nämligen inte så avvikande som kanske kan 
tyckas. Även om det i denna korta artikel med nödvändighet blir 
fråga om preliminära svar, kommer jag att argumentera för att 
den nationalism som förmedlades – fastän den kan tyckas vara 
särdeles långtgående och tillspetsad – kan ses som ett uttryck för 
en bredare vänsternationalism allt sedan 1800-talet, men också 
för en tanke som är helt dominerande än i dag och som förenar 
de flesta politiska krafter: att den nationella identiteten i vissa fall 
kan vara ett önskvärt och positivt redskap. Syftet är med andra 
ord att sätta in de nationella idéerna i maoisternas och kultur-
fronternas verksamhet i en historisk kontext för att avmystifiera 

5 T.ex. Kjell Östberg, ”Maoisternas spår förskräcker”, Arbetaren nr 43, 2002. 
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dem, som ett exempel på hur nationalismen kan förenas med 
olika politiska ideologier. 

Maoisterna och enhetsfronterna – en bakgrund 
Den svenska maoismen utvecklades som en reaktion mot den 
”revisionism” som ansågs ha kommit att behärska den euro-
peiska kommunismen efter Stalins död och Chrustjovs makt-
övertagande, och i Sveriges kommunistiska parti inte minst efter 
att C. H. Hermansson blivit partiledare 1964.6 Efter partikon-
gressen 1967, när SKP bytte namn till Vänsterpartiet Kommu-
nisterna, bröt sig denna falang ut och bildade Kommunistiska 
förbundet marxist-leninisterna (KFML). Maoisterna lockade en 
ny ung generation, eftersom den kinesiska kommunismen av 
många västeuropeiska vänsterradikaler sågs som något löftesrikt 
och oförstört, till skillnad från det förstelnade Sovjetunionen. 
Kinas roll som fadder för många av de nationella befrielse-
rörelserna i tredje världen – inte minst i Vietnam – utgjorde 
också en dragningskraft.7 

KFML omvandlades 1973 till Sveriges kommunistiska parti 
(SKP). Dessförinnan hade förbundet upplevt ett par utbryt-
ningar, först 1968 av den så kallade rebellrörelsen, och sedan 
1970 när en falang bildade KFML(r), numera Kommunistiska 
partiet. Efter en rad inre slitningar och kursändringar kom SKP 

 
6 Jag använder här termen ”maoism”, även om den i stort sett inte användes från 
1960- till 1980-talen i vare sig Sverige eller andra länder, utan i stället talades van-
ligen om ”marxismen-leninismen, Mao Tse-Tungs tänkande” (t.ex. Clarté nr 3, 
1968, s. 71). Därefter har beteckningen ”marxism-leninism-maoism” fått spridning, 
även i Sverige av aktörer som kan härledas till KFML/SKP-miljöerna, se t.ex. utgiv-
ningen från återuppstartade Oktoberförlaget av Grundkurs i marxismen-lenin-
ismen-maoismen (2016, översättning från en indisk förlaga). 
7 Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den 
svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen (Lund: Sekel, 2008), 
Östberg, 1968, s. 100. Jämför Lars-Åke Augustsson & Stig Hansén, De svenska mao-
isterna (Göteborg: Lindelöws bokförlag, 2001); Sören Wibe, ”Från pacifism till 
marxism-leninism”, i Jan Engberg m.fl., Utanför systemet. Vänstern i Sverige 1968–
78 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), s. 42f. 
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att dö bort som parti under 1980-talet. Till den maoistiska rör-
elsen hörde även det gamla Svenska Clartéförbundet, som efter 
några års maktkamp formellt bekände sig till maoismen 1968 
och därefter fungerade som KFML/SKP:s studentförbund. År 
1983 lösgjordes dock banden till SKP, och Clarté förklarades 
som oberoende socialistiskt.8 

Jag kommer här att behandla den formellt maoistiska miljön, 
det vill säga KFML/SKP och Clarté, men även de så kallade 
enhetsfrontsmiljöer där maoister till stor del verkade jämsides 
med personer som ingalunda var maoister men som anammade 
en bredare vänsterhållning och för vilka begreppet ”folket” stod 
särskilt högt i kurs. 

Enhetsfronten lanserades av Komintern redan 1921 och var 
därefter en viktig linje i kommunismens såväl trotskistiska som 
marxist-leninistiska grenar.9 Enhetsfronten var en strategi enligt 
vilken kommunistpartiet aktivt skulle söka samarbete med 
andra, om det ansågs riktigt givet den rådande situationen. Det 
sena 1930-talets folkfrontspolitik var ett exempel när detta 
tillämpades. Mao Zedong och den kinesiska kommunismen in-
skärpte enhetsfrontsstrategin ytterligare. Enligt Mao rådde vid 
varje historisk situation en så kallad huvudmotsättning mellan 
en central motståndare och det som uttolkades som de pro-
gressiva krafterna – och de senare var därför underlag enhets-
fronter.10 

8 Magnus Hjort, Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommu-
nister, anarkister m. m. 1965–2002 (SOU 2002:91, Stockholm: Fritzes, 2002), s. 72ff.; 
Sverker Jonsson, Bland gnetar och rödhättor. Den socialistiska vänsterns press 1965–
2000 (Göteborg: NORDICOM-Sverige, 2002), s. 56ff. 
9 Termen ”marxism-leninism” avser här de rörelser som själva bekände sig till just 
det begreppet, vilket vid 1920-talets slut blev namnet på den officiella tolkningen i 
Sovjetunionen av marxismen. I Västvärlden användes den från 1960-talet främst av 
rörelser som helt eller huvudsakligen tog utgångspunkt i Sovjetunionens historia 
före 1956. Se t.ex. J. Moufawad-Paul, Continuity and Rupture. Philosophy in the 
Maoist Terrain (Winchester: Zero Books, 2016). 
10 Houman A. Sadri, Revolutionary States, Leaders, and Foreign Relations. A Com-
parative Study of China, Cuba, and Iran (Westport, Conn.: Praeger, 1997), s. 39–40; 
Lars Björlin, ”Kultur och politik. Kommunistiska frontorganisationer i Sverige”, i 
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Enhetsfrontstanken fanns därför redan från början i KFML, 
men bruket av den tog verklig fart efter valet 1970 och 
KFML(r):s utbrytning.11 Enligt den maoistiska uppfattningen 
gick huvudmotsättningen i Sverige mellan ”folket” och mono-
polkapitalet. Folket bestod av arbetarklassen och dess bundsför-
vanter, som tillsammans bildade den övervägande befolknings-
majoriteten.12 Huvudmotsättningen var föränderlig, till skillnad 
från den i kapitalismen grundläggande motsättningen mellan 
arbete och kapital.13 Detta länkades till ett vidare sammanhang 
där huvudmotsättningen i hela världen gick mellan förtryckta 
nationer och imperialismen. Att vara antiimperialist sammanföll 
därmed med att stödja folk och nationer på rätt sida inom ramen 
för huvudmotsättningen.  

Följden av detta blev att man skulle samla folket mot huvud-
fienden – under marxist-leninistisk ledning.14 Bland de politiska 
enhetsfronterna i Sverige var FNL-rörelsen den klart viktigaste.15 
Men maoisterna lade överhuvudtaget stor vikt vid de kulturella 
och ideologiska aspekterna av den politiska kampen, där såväl 
egna studier som utåtriktade folkbildningsinsatser utgjorde vik-
tiga delar.16 Att odla ”folkets kultur” blev därför viktigt. Flagg-
skeppet bland dessa kulturfronter blev det 1971 startade Folket i 
Bild/Kulturfront med sina tre paroller ”Försvar för yttrande- och 
tryckfriheten”, ”För en folkets kultur” samt ”Antiimperialism”. 
 
Håkan Blomqvist & Lars Ekdahl (red.), Kommunismen hot och löfte. Arbetar-
rörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917–1991 (Stockholm: Carlsson, 2003), s. 42f. 
11 Björn Erik Rosin, ”KFML/SKP: För ett parti i folkets tjänst!”, i Jan Engberg m.fl., 
Utanför systemet. Vänstern i Sverige 1968–78 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), 
s. 68–71; Augustsson & Hansén, De svenska maoisterna, s. 67–81. 
12 T.ex. ”Mao Tse-Tungs tänkande”, Marxistiskt Forum nr 3, 1969, s. 10; AF, ”Om 
huvudmotsättningen i Sverige”, Marxistiskt Forum nr 3, 1971, s. 55–63; Clarté nr 4, 
1972, s. 20f.; temanumret ”Huvudmotsättningen i Sverige”, Marxistiskt Forum nr 
7/8, 1974. 
13 T.ex. TN, ”Om huvudmotsättningen”, Clarté nr 8, 1973 (cit.); Bo Gustafsson i 
Marxistiskt Forum nr 2 och 3, 1976. Se även Augustsson & Hansén, De svenska 
maoisterna, s. 42–48 och 73–76. 
14 Se t.ex. Gnistan nr 2, 1971, s. 10. 
15 Jonsson, Bland gnetar och rödhättor, s. 81f.; Hjort, Hotet från vänster, s. 42. 
16 Se t.ex. Jan Myrdal i Marxistiskt Forum nr 8, 1973, s. 18–24. 
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Runt 1970 och därefter grundades en rad andra kulturella 
organisationer som fick mer eller mindre identiska paroller, 
exempelvis Fria Proteatern, Folkets Bio och Ordfront, liksom de 
organ som hade mer tyngdpunkt på historien: Arkivet för folkets 
historia och Förr och Nu.17 

Det måste betonas att många av dem som engagerade sig i dessa 
rörelser inte alls var maoister. Kulturfronterna var i sig själva inte 
partipolitiska, utan själva poängen var att de skulle vara breda 
vänsterrörelser där ”folkets kultur” och antiimperialism utgjorde 
gemensamma nämnare. Flera av de aktiva var emellertid även direkt 
knutna till den maoistiska rörelsen i form av KFML/SKP och Clarté, 
och åtskilligt av det som skrevs och sades följde den maoistiska 
rörelsens ståndpunkter om exempelvis nationens betydelse eller hur 
imperialismen var beskaffad och borde bekämpas.18 

”Folkets kultur” var i strikt maoistisk tappning – i enlighet med 
huvudmotsättningen – den kultur som stod mot monopolkapital-
ets kultur. Den var därför också föränderlig.19 I kulturfronterna 
var man lite vagare, även om det i praktiken handlade om samma 
folkets kultur där. I båda fallen innefattade folkets kultur något 

17 Förr och Nu hade samma plattform som Folket i Bild/Kulturfront, med tillägget 
”För en folkets historia”, och även Ordfronts var lik densamma. Förr och Nu nr 1, 
1974; Gnistan nr 47/48, 1974; Folket i Bild/Kulturfront nr 5, 1975. 
18 Det empiriska underlaget till denna artikel bygger på genomgångar av tidningar, 
tidskrifter och böcker. De renodlat maoistiska materialet utgörs av KFML/SKP:s 
tidning Gnistan och dess teoretiska tidskrift Marxistiskt Forum, liksom ungdoms-
förbundets Rödluvan och tidskriften Clarté. För kulturfronterna använder jag fram-
för allt publikationer emanerande från Arkivet för folkets historia: dess kvartals-
tidskrift Meddelanden från Arkivet för folkets historia (1973–1979) och Folkets 
Historia (från 1980, från 2000 som årsbok), liksom tidskrifterna Folket i Bild/ 
Kulturfront (1972–) och Förr och Nu (1974–1996). Därtill kommer böcker och små-
skrifter som producerades av aktörer inom dessa miljöer, ofta utgivna av förlaget 
Ordfront. Även om källmaterialet är offentligt tillgängligt i tryckta publikationer, 
har jag valt att förse författarnamn med initialer eftersom många av dem ännu är 
aktiva i samhället. Några undantag har gjorts för enstaka personer i ledande ställ-
ning som redan är allmänt kända från dessa sammanhang, exempelvis Jan Myrdal. 
Uppgifterna om titlar och utgivningsår gör att de refererade texterna ändå enkelt 
kan återsökas. 
19 T.ex. Clarté nr 1, 1973, s. 2; HH i Gnistan nr 39, 1973, s. 9; CE, ”Folkets kultur”, 
Folkets Historia nr 1, 1980. 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

102 

mycket vidare än bara arbetarnas kultur, även om den sistnämnda 
var kärnan i folkets kultur. Sålunda var det inte bara fråga om 
strejkvisor och arbetarteater, utan även småböndernas kultur.20 

Folkets historia 
Den folkets historia som producerades av maoisterna och i kul-
turfronterna anknöt nära till en äldre tradition i svensk historie-
skrivning där ”folket” premierats. Den hade förmedlats i en bred 
vänster av liberaler och socialister och uppkom på allvar mot 
slutet av 1800-talet. Det var en reaktion på den historia om 
”kungar och krig” som då dominerade i skolböcker och andra 
officiella historieverk, och som allt mer användes som politiskt 
slagträ mot kraven på demokratisering och social utjämning.21 

De svenska maoisterna och kulturfronterna följde tydligt 
denna tradition; förutom att förmedla en liknande vänster-
nationell historia så refererade de ofta till föregångare. Förr och 
Nu anknöt öppet till August Strindberg, Arkivet för folkets his-
toria återutgav böcker av till exempel Fredrik Ströms Rebellerna 
och Alfred Kämpes Den svenska allmogens frihetsstrider, och gav 
tillsammans med Ordfront ut en hel antologi om denna his-
torieskrivningstradition: En annan historia: Sju folkliga historiker 
från Nils Månsson Mandelgren till Vilhelm Moberg (1982). 

Arkivet för folkets historias motto – ”Folket är den drivande 
kraften i historien” – kan härledas till ett känt citat av Mao 
Zedong. Med folkets historia avsågs de arbetande människornas 
historia.22 Folket hade inte bara varit förtryckt av herrarna, utan 

 
20 Gnistan nr 5, 1971, s. 7, där ”arbetsgrupper för folkets kultur” sägs uppstå lite var-
stans. Se även Clarté nr 4, 1971, s. 15; Clarté nr 1, 1973. 
21 Sverker Oredsson, Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning 
och kult (Lund: University Press, 1992); Samuel Edquist, En folklig historia. Historie-
skrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (Umeå: Boréa Bokförlag, 2009). 
22 Clarté nr 1, 1973, s. 5. 



ATT RIVA DET BORGERLIGA HORHUSET 

103 

det var även folkets breda lager som exempelvis drivit fram den 
teknologiska utvecklingen.23 

En stor del av den historieskrivning som producerades i dessa 
miljöer handlade om modern historia, framför allt arbetarklass-
ens och arbetarrörelsens historia, och hur den sistnämnda ansågs 
ha deformerats från en ursprunglig revolutionär anda till 
reformism och klassamarbete.24 När historieskrivningen behand-
lade tider före 1800-talet var det också till stor del klasskampen 
som var den röda tråden, med exempel på hur staten tjänat de 
härskande klasserna liksom att folket eller allmogen vid upp-
repade gånger gjorde uppror mot överheten.25 

Men man bäddade påtagligt ofta in Sveriges historia i en 
nationell tolkningsram, på ett mycket explicit sätt och i betydligt 
högre grad än i andra vänsterrörelser. När Arkivet för folkets 
historia i Stockholm under 1972 erbjöd en studiecirkel om 
Sveriges historia för allmänheten, bestod studiematerialet av 
utdrag ur Axel Strindbergs Bondenöd och stormaktsdöd med en 
starkt kritisk bild av stormaktstidens Sverige och Knut Bäck-
ströms Arbetarrörelsen i Sverige som skrivits ur den kommunis-
tiska rörelsens perspektiv. Men där ingick också en artikelserie 
av Nils Holmberg om Sveriges historia, som publicerats i 
Gnistan under 1970 och 1971.26 Med den ironiskt hållna titeln 
”Den ’fredliga’ utvecklingen i Sverige” ville Holmberg komma åt 
föreställningen att Sveriges historia varit lugn och harmonisk.27 
Artikeln var också ett tydligt exempel på den marxist-leninistiska 
versionen av Sveriges historia, där kampen för det nationella 
oberoendet inte stod klasskampen långt efter. Marxismen-lenin-

23 JM, ”Den agrara revolutionen på 1700-talet”, Meddelanden från Arkivet för folkets 
historia nr 3, 1977; Clarté nr 4, 1978, s. 22–27. 
24 Se t.ex. Gnistan nr 2, 1974; HF & DI, ”August Palm i folkrepubliken Sverige”, 
Gnistan nr 16, 1975. 
25 T.ex. Clarté nr 4, 1970, s. 4; Gnistan nr 5, 1973, s. 5. 
26 Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 1, 1973, s. 1–2 
27 Gnistan nr 12, 1970, och nr 1–5, 6/7 och 9, 1971. Serien publicerades även i 
Rödluvan nr 1–10, 1976. 
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ismen måste tillämpas på det svenska folkets specifika villkor och 
historia, framhöll ledande maoistiska politiker vid denna tid.28 

Enligt Holmberg utgjorde Engelbrektsupproret ett försök av 
den svenska borgarklassen, i form av bergsmännen, att genom-
driva en nationell revolution med stöd av bondeklassen. En en-
hetsfront bildades tillsammans med delar av den feodala eliten, 
vilket var nödvändigt för att kampen skulle kunna föras till seger. 
Emellertid var borgarklassen ännu för svag för att revolutionen 
skulle ha haft utsikter att lyckas. Men, skrev Holmberg, borgar-
klassen och bondeklassen i Sverige hade påbörjat den nationella 
befrielsen: ”deras är äran att ha varit de första som höjde den 
nationella självständighetens fana i vårt land”.29 

Holmberg förkroppsligade kontinuiteten bakåt vad gäller 
maoisternas historiesyn. Han var en av KFML:s grundare och 
dessförinnan en ledande profil inom kommunistpartiet sedan 
mellankrigstiden. Mest känd för eftervärlden har han blivit 
under pseudonymen A. M. Marksman, under vilken han skrev 
historiska ungdomsnoveller, framför allt ”Per Stigmans äventyr” 
vilken gick att läsa i den vitt spridda sport- och ungdomstid-
ningen Rekord-Magasinet mellan 1942 och 1962. Dessa handlade 
om folkets kamp mot svenska och framför allt tyska herrars 
förtryck under Albrekt av Mecklenburgs välde på 1300-talet.30 

En vänsternationell historieskrivning 
Klassperspektivet på historien förenades alltså med ett nationellt 
perspektiv. Folkets kamp mot herrarna genom historien var 
också en nationell kamp. I en utgivning av historiska källor från 
1200 till 1720 som Arkivet för folkets historia utarbetat, 
betonades att striden ständigt stått om skatterna, jordräntorna, 
 
28 Intervju med SKP:s ordf. Gunnar Bylin i Gnistan nr 2, 1973, s. 3. 
29 Gnistan nr 4, 1971, s. 11. 
30 Ingemar Oscarsson, ”Idoler och ideal (Rekord-Magasinet 1953)”, i Anita Ahrens, 
Veckopressen i Sverige. Analyser och perspektiv (Löderup: Förlagshuset Mälarhus-
gården, 1979), s. 233–239; AB, ”Nils Holmberg och historien”, Folkets Historia nr 4, 
1982, s. 32–35. 
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dagsverksbördorna och utskrivningarna. Men inte bara detta, 
utan även det ”nationella självbestämmandet” hade varit en del 
av denna kamp, skrev redaktörerna.31 

Beskrivningar av den allra äldsta historien varierade från en 
traditionell romantisering av en föregivet ursprunglig demokrati 
av fria bönder, till ett konstaterande av att detta i och för sig 
förfeodala och ännu inte ståndssplittrade samhälle präglades av 
stora sociala skillnader och träldom. Men hur än beskrivningen 
exakt såg ut, så utgick man från ett utvecklingsperspektiv där det 
ursprungligen funnits ett relativt jämlikt samhälle som efterföljts 
av ett syndafall i form av adelsväldets uppkomst under tidig 
medeltid.32 Även om statens uppkomst beskrevs enligt ett his-
toriematerialistiskt förklaringssätt med privategendomens och 
klassamhällets uppkomst, betonades det föregående samhället 
som en ”bondedemokrati”. Där präglades styrelseformen av ”full 
politisk jämlikhet”, där alla fria män var beväpnade och alltså 
ingen annan här fanns än ”folket självt”. Resterna av denna 
bondedemokrati försvann i och med adelsväldets uppsving 
under tidig medeltid.33 

I dessa fall var många av elementen i 1970-talets marxist-
leninistiska historieskrivning en direkt tradering av idéer från 
1800-talets vetenskap. Detta framgår exempelvis i det tecknade 
historieverket Sveriges historia från stenålder till storindustri 
(1979), som förmedlade en nästan idyllisk bild av det tidigaste 
Sverige. Under bronsåldern rådde ett klasslöst, matriarkaliskt 
ättesamhälle där alla gemensamt arbetade för allas bästa.34 Detta 

31 ESG & IS, Ett annat Sverige. Dokument om folkets kamp 1200–1720 (Stockholm: 
LTs förlag, 1980), s. 10. 
32 T.ex. ”Sverige ska bli vårt!”, Gnistan nr 16, 1975, s. 2. 
33 Studera, praktisera socialism. Marxist-leninistisk grundkurs (Göteborg: Oktober, 
1972), s. 54–58. Se även JM, ”’Det som för alla gäller bör också av alla samtyckas’. 
Den svenska folkrepresentationens födelse”, i Anders Björnsson (red.), Från 
undersåte till medborgare. Om svenska folkets demokratiska traditioner (Stockholm: 
Ordfront, 1982), s. 11–23. 
34 AE & PR, Sveriges historia från stenålder till storindustri, 3 uppl. (Stockholm: 
Ordfront i samarbete med Arkivet för folkets historia, 1980), s. 19–25 och 228. 
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hade författarna inhämtat från Friedrich Engels Familjens, 
privategendomens och statens ursprung, som byggde på sin sam-
tids evolutionistiska vetenskap, inte minst den amerikanske an-
tropologen Lewis Henry Morgan.35 

Även Sveriges medeltid beskrevs på ett sätt som påminde 
starkt om 1800-talets och det tidiga 1900-talets dominerande 
historieskrivning: epoken innebar huvudsakligen negativa följd-
er för Sverige i form av adelsvälde och katolicism. Den sena 
medeltiden framställdes som en verklig passagerit i svensk na-
tionell historieuppfattning. Under Kalmarunionen hotade liv-
egenskap och förtryck från tyska och danska fogdar, och den 
svenska nationen var på väg att försvinna. Men med Engelbrekt, 
Sturarna och till sist Gustav Vasa räddades Sveriges frihet, och 
grunden för det moderna Sverige var lagd. 

Under mellankrigstiden började den akademiska historie-
forskningen genom bröderna Weibull, Erik Lönnroth och Per 
Nyström att omtolka denna äldre historieskrivning, och särskilt 
den nationalistiska tolkningsramen. Det fick dock ingen större 
omedelbar effekt inom det vidare samhället. Socialdemokraterna 
fortsatte att se Engelbrekt som en nationell frihetshjälte. Även i 
kommunistpartiet fortlevde dessa nationella tolkningar.36 I den 
folkfrontsnationalistiska ”Sång till hemlandet”, skriven 1937 av 
riksdagsmannen Gustav Johansson, återfinns omkvädet ”Svenska 
folk, du ärvde traditioner ifrån frihetshjälten Engelbrekt”.37 

Den vurm för Engelbrekt som de svenska kommunisterna ut-
tryckte på 1930- och 1940-talen påminde rätt mycket om det 
övriga samhällets. Men när vi är framme vid 1970-talet hade 
Engelbrekt och järnålderns odalbönder nästan helt försvunnit 
från historieskrivningen – överhuvudtaget var den äldre his-

 
35 Sven-Eric Liedman, Motsatsernas spel. Friedrich Engels’ filosofi och 1800-talets 
vetenskap, 2 rev. uppl. (Lund: Arkiv, 1983), s. 462–467. 
36 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideo-
logisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm: Atlas, 2001); H. H., ”Polispolitikerna och 
Engelbrekt”, Ny Dag 28 juni 1934. 
37 Folkets sånger, 3 uppl. (Stockholm: Oktober, 1979), s. 127. 
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torien sällan särskilt åberopad i Sverige efter andra världskriget.38 
Men i den maoistiska rörelsen och delvis i Arkivet för folkets 
historia levde de kvar, som vi redan sett exempel på hos Nils 
Holmberg. 

Det finns många exempel på hur den närmast melodra-
matiska traditionella beskrivningen av Sveriges medeltida his-
toria fortsatte att traderas. Böndernas starka ställning förlorades, 
och grunden för samhället var inte längre ”samarbetet mellan 
fria självägande bönder” utan stormännens utsugning av bönd-
erna – feodalsamhällets tid var kommen.39 Engelbrektsupproret 
beskrevs ofta som en nationell enhetsfront som skulle vara viktig 
att lära av, inte minst mot slutet av 1970-talet när SKP menade 
att ett nytt världskrig och ett sovjetiskt angrepp på Sverige kom 
allt närmare.40 Till det hörde en betoning av att klok ledning var 
nödvändigt i Engelbrektsupproret. Engelbrekt agerade som ett 
kommunistiskt parti, han sökte breda allianser. Den efterfölj-
ande Erik Puke kritiserades dock för att ha agerat allt för ohäm-
mat radikalt och anarkistiskt. Och i enlighet med den evolu-
tionistiska grundsynen sågs Engelbrektsupproret som en händ-
else som avgjorde Sveriges historia för lång tid framöver: bönd-
ernas frihet räddades för sekler framåt, och tack vare ansatserna 
till en folkrepresentation skapades ”en demokratisk tradition 
som många länder saknar”.41 Denna beskrivning var mycket lik 

38 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk his-
toria från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001); Edquist, 
En folklig historia. 
39 AE & PR, Sveriges historia 1980, s. 89–110 (citat s. 110). Se även Studera, prak-
tisera socialism (1972), s. 57f.; JL, ”Svensk upprorstradition”, Marxistiskt Forum nr 
3, 1983, s. 5f. 
40 PW, ”Historien om en vändpunkt för Sverige: En bergsman från Norberg valdes 
till upprorets ledare…”, Gnistan nr 16, 1977; AE & PR, Sveriges historia, s. 113–141; 
se även EN & BN, ”Historien om svenskarna”, Folket i Bild/Kulturfront nr 15, 1977. 
Även andra historiska händelser framställdes som enhetsfronter att lära av, även om 
Engelbrektsepisoden var vanligast, t.ex. folkrörelserna (Marxistiskt Forum nr 3, 
1983) och en allians mot högadeln 1650: SB,”’… nödigt att synden straffas, men 
tiden måste något anses…’”, Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 4, 
1975. 
41 JM & EG, Clarté nr 9, 1973, s. 29. 
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den som var dominerande i Sverige från höger till vänster under 
mellankrigstiden, då just den gamla demokratiska traditionen 
betonades, även om det då inskärptes att den formats genom 
samarbete och utan större omvälvningar.42 

Det faktum att den maoistiska nationella tolkningen skilde sig 
kraftigt från annan historieskrivning, såväl till höger som till 
vänster, ledde till en del offentlig polemik. Betonandet av en bred 
folklig kultur fick kritik från andra delar av vänstern, som 
anklagade maoisternas och kulturfronternas folkbegrepp för att 
vara populistiskt.43 Redan 1970 hade historikern Kurt Ågren an-
gripit ekonomhistorikern och KFML-ordföranden Bo Gustafs-
son för ”bonderomantik” då denne inspirerats av Vilhelm Mo-
bergs Engelbrektsskildring, som enligt Ågren inte kunde förenas 
med marxismen. Gustafssons skildring hade mer likheter med 
Erik Gustaf Geijers, menade Ågren och framkastade tanken att 
detta klavertramp bottnade i bristen på en sammanhängande 
marxistisk svensk historia.44 Även marxisten Per Nyström kunde 
få kritik för sin tolkning, vilket framgår av det följande, även om 
Arkivet för folkets historia i andra sammanhang gärna såg 
Nyström som förebild såsom historiematerialist.45 

Kritiken mot de vänsternationella historietolkningarna kunde 
även luftas inom Arkivet för folkets historia. En sådan kom från 
ekonomhistorikern Hans Wallentin, som var en av föreningens 
ledande krafter i Göteborg och skrev boken Svenska folkets 
historia (1978), vilken nästan helt saknar den nationella tendens-

 
42 Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. 
43 T.ex. HH, Gnistan nr 39, 1973, s. 9. 
44 Kurt Ågren, ”Marxism eller bonderomantik”, Dagens Nyheter 23 oktober 1970. Se 
även debatten i massmedia efter TV-programmen ”Folkets Historia i bild” som 
sändes jul- och nyårshelgen 1974; Zander, Fornstora dagar, s. 389–391. 
45 JM & IS, ”Bönderna bakom Engelbrekt”, Folket i Bild/Kulturfront nr 16, 1974; BN 
i Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 4, 1975. 
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en. Wallentin tog också strid inom Arkivet för folkets historia för 
Erik Lönnroths och Per Nyströms syn på Engelbrektsupproret.46 

Åt motsatt håll förekom att maoisterna angrep de akademiska 
historieforskare som velat omtolka exempelvis Engelbrekt. Erik 
Lönnroth ansågs ha haft ett anti-folkligt perspektiv och Per 
Nyström skulle ha underskattat böndernas förmåga att agera på 
egen hand, påverkad av Weibullskolans ohistoriska fäbless för 
det internationella framför det nationella.47 Det var därför rätt 
följdriktigt att man i det tecknade verket Sveriges historia ut-
tryckligen ställde Lönnroths tolkning av Engelbrektsupproret 
mot den konservative Henrik Schücks bok Engelbrekt från 
1915.48 

Bönder och folkkultur 
För maoisterna och i kulturfronterna ingick den historiska all-
mogen på ett alldeles självklart sätt i det progressiva folket – och 
även i samtiden inkluderades lejonparten av den svenska bonde-
klassen i folket.49 Den här förbindelsen mellan bondeklassen och 
de nationella intressena – som är typisk för nationalismen i de 
flesta länder – märktes också av i romantiseringen av den gamla 
allmogekulturen. I folkligheten ingick nämligen ett ställnings-
tagande för den traditionella folkkulturen och för landsbygden 
mot centraliseringen. Man engagerade sig för hotade byskolor 
och mot flyttlasspolitik, avfolkning, vattenkraftsutbyggnad och 
järnvägsnedläggningar.50 

46 Hans Wallentin, ”Engelbrektsupprorets klasskaraktär”, Meddelanden från Arkivet 
för folkets historia nr 2, 1975; EG, JG & JM, ”Engelbrektsdebatt. Adelns huvud-
fiende: Bondeklassen”, Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 3, 1975. 
47 JM & IS, ”Bönderna bakom Engelbrekt”, Folket i Bild/Kulturfront nr 16, 1974; BN 
i Meddelanden från Arkivet för folkets historia nr 4, 1975. 
48 AE & PR, Sveriges historia. Se även JL, ”Svensk upprorstradition”, Marxistiskt 
Forum nr 3, 1983, s. 7; Jan Lindahl, Nio kliv genom Sveriges historia (Stockholm: 
Hägglunds, 1992), s. 14. 
49 Marxistiskt Forum nr 1, 1981. 
50 Se t.ex. Gnistan nr 29 och 42, 1973 samt nr 37, 1974; TH i Förr och Nu nr 3, 1977. 
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En delförklaring till detta kan sökas i den kinesiska kommun-
ismens betoning av bönder och landsbygd, exempelvis hade den 
i slutet av 1960-talet uppburne Lin Biao liknat motsättningen 
mellan land och stad med den mellan de fattiga utsugna länd-
erna och de rika imperialiststaterna.51 Men det följde också en 
väl inmutad vänsternationalistisk tradition i Sverige. Redan 
under tidigt 1900-tal hade vissa socialister på vänsterkanten 
flörtat med hembygdsromantik och folklore, som sågs som 
uttryck för en folklig patriotism i motsats till överhetens krigiska 
nationalism.52 Och även före 1960-talet hade det svenska kom-
munistpartiet ibland betonat olika former av folkkultur.53 

Folkmusiken ägnades en hel del intresse inom den maoistiska 
rörelsen; det fördes en rätt livlig debatt och de olika ståndpunkt-
erna kan inte sammanfattas helt enkelt. Folkloristiska inslag dök 
upp i tidningarna och som praxis vid möten och så vidare. I 
kampen mot EEC-medlemskap komponerades en ”EEC-ham-
bo”.54 Spelmansstämmor kunde uppmärksammas i Gnistan med 
bilder och glada kommentarer om att folkmusiken levde.55 

Samtidigt var man i dessa miljöer noga med att påtala den 
institutionaliserade folkmusik- och folkdansrörelsens konserva-
tiva drag. Dessutom inskärptes att arbetarnas musik och den 
länge förkättrade dragspelsmusiken också måste ingå i folk-
musiken, vilket vore ”ytterligare ett steg i erövrandet av vår egen 
folkliga, nationella kultur”.56 Med det sagt var det många som 
verkade för att de gamla allmogemusiktraditionerna skulle föras 

 
51 Ronaldo Munck, The Difficult Dialogue. Marxism and Nationalism (London: Zed 
Books, 1986), s. 120f. 
52 Samuel Edquist, Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identi-
teten 1879–1918 (Uppsala: Uppsala universitet, 2001); Bo Sundin, ”Ljus och jord! 
Natur och kultur på Storgården”, i Tore Frängsmyr (red.), Paradiset och vild-
marken. Studier kring synen på naturen och naturresurserna (Stockholm: Liber, 
1984). 
53 Se t.ex. Urban Lind, ”Levandegör den svenska folktonen”, Vår tid 1954. 
54 LP:n Arbetets Söner och Döttrar (Oktoberförlaget, 1972). 
55 Gnistan nr 26, 1974, s. 3. 
56 SB & AB, ”Makten över musiken”, Marxistiskt Forum nr 2, 1976; SB, Befrielsens 
ord, grundbok (1978), citat s. 8. 
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vidare och förenas med vår tids kultur. Det inskärptes ibland att 
folkmusiken var en del av det nationella kulturarvet och därmed 
antiimperialistisk.57  

Folkets kultur, enhetsfronterna och nationen 
Hur bör då det här betonandet av folket och nationen tolkas? 
Begreppen ”folk” och ”nation” har varit delvis överlappande i 
Sverige och många andra språkområden allt sedan 1800-talet. Så 
också i socialismens historia, som i regel sökt att knyta an till 
båda företeelserna vid sidan av det snävare subjektet – arbetar-
klassen. Det är i grunden samma logik som fick den socialdemo-
kratiska arbetarrörelsen att från sent 1800-tal engagera sig i 
vidare sammanhang såsom nykterhet, folkbildning och även en 
sorts folklig nationalism. 

Inom den marxist-leninistiska miljön man inskärpt betydels-
en av det nationella självbestämmandet, och då tenderat att för-
hålla sig tämligen strikt till vad tidigare auktoriteter inom marx-
ismen skrivit om den nationella frågan. Detta var tydligt inom 
den svenska maoistiska rörelsen: ståndpunkterna om nationen 
framfördes i regel med emfas som korrekta och riktiga, genom 
anknytningar till Marx och Engels liksom till Lenins plädering 
för nationernas rätt till självbestämmande. Även Stalins skrift 
Marxismen och den nationella frågan (1913) hade stor tyngd. 
Den rådande tolkningen blev en starkt instrumentell syn på 
nationen som en historiskt framvuxen realitet, ett nödvändigt 
etappmål i den världshistoriska utvecklingen, och där nationella 
självständighetssträvanden kunde vara progressiva. 

Denna linje hade cementerats i de Moskvakommunistiska 
partierna, särskilt under folkfrontsepoken och andra skeenden 
när det framstod som taktiskt att betona det nationella. I det 
svenska kommunistpartiet betonades kraftfullt värdet av ett 

57 SR, ”Vi bör följa i Smetanas och Theodorakis fotspår”, Folket i Bild/Kulturfront nr 
22, 1977; AT, ”Att ta tillbaka vår musik är att erövra vår historia”, Folket i Bild/ 
Kulturfront nr 22, 1977. 
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svenskt nationellt oberoende under både 1930- och 1950-talen.58 
I KFML hade nationellt oberoende från början ett självklart posi-
tivt värde, som gärna kopplades till de nationella befrielserör-
elserna i tredje världen, inte minst i Indokina. Allt fördes sam-
man till en världsbild där nationellt oberoende från imperialism-
en gällde lika mycket i Sverige som i tredje världen. Det viet-
namesiska folkets kamp mot USA-imperialismen var därmed 
också det svenska folkets kamp.59 

Tonvikten på det nationella stärktes i och med KFML:s med-
vetna enhetsfrontstaktik efter 1970. Då tog KFML exempelvis del 
i nej-sidans kamp under parollen ”Nej till EEC – för nationell 
självbestämmanderätt”, då nationellt oberoende ansågs vara en 
förutsättning för socialism och frihet.60 Att framhäva ”den 
nationella självständigheten som huvudfrågan i kampen mot 
EEC” ansågs helt riktigt.61 För kapitalets intressen var nationen 
allt mer ett hinder, och genom EEC skulle den svenska arbetar-
klassen försvagas ytterligare eftersom det skulle gynna kapitalet 
och klassamarbetet på överstatlig nivå.62 Kapitalet var numera 
fosterlandslöst och berett att sälja landets självständighet ”för en 
grynvälling” till förmån för herrarnas gemenskap EEC; det var 
nu bara ”det arbetande folket” som Sverige betydde något för.63  

Jan Myrdal angav tonen i en rad artiklar och skriftställningar 
där han vidarebefordrade en linje som under tidigare decennier 

 
58 Se t.ex. Sven Linderot, I kamp för fred och frihet (Stockholm: Arbetarkultur, 
1941), s. 16f. och 26; Fritjof Lager, Arbetarklassen och nationen (Stockholm: 
Arbetarkultur, 1955). 
59 Gnistan nr 4, 1968. Detta tema framfördes ofta av Jan Myrdal: ”Om detta med 
Sverige”, Skriftställning, Folket i Bild/Kulturfront nr 6, 1972; ”Den katastrofalare 
vänstern”, Folket i Bild/Kulturfront nr 15, 1974. 
60 Marxistiskt Forum nr 1, 1971, s. 23, 26f. och 40; ”Nej till EEC – för nationell 
självbestämmanderätt”, Gnistan nr 2, 1971, s. 4; ”Vår nationella självständighet – en 
klassfråga”, Gnistan nr 10, 1972. 
61 Bo Gustafsson, Gnistan nr 17, 1972, s. 6. 
62 ”EEC och den nationella frågan”, Clarté nr 7/8, 1970, s. 19f.; ”EEC och den 
nationella självbestämmanderätten”, Clarté nr 7, 1972, s. 11 och 14. 
63 Gnistan nr 10, 1972, s. 5 (citat); se även ”Regeringen säljer Sverige”, Clarté nr 6, 
1970, s. 14f.; ”Fosterlandslösa bolag utarmar Sverige”, Gnistan nr 3, 1973, s. 4f. 
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luftats i det svenska kommunistpartiet: nationen är ett historiskt 
och reellt fenomen, och att förneka nationen lämnar nationen åt 
(de onda) nationalisterna i stället för till (de goda) patrioterna. 
Det var folket som genom historien bevarat den nationella 
självständigheten, varför folket och inte herrarna hade rätt till 
fanan, eftersom kosmopolitismen bara tjänar imperialismens 
intressen.64 Ibland anfördes också idén att det fanns en god och 
en ond nationalism. Inom borgarklassen sades finnas grogrund 
för en nationalchauvinism, som noga måste skiljas från arbetar-
klassens fredliga och internationalistiska patriotism.65 

Nationen inskärptes ytterligare under 1970-talets senare del, 
till stor del som en följd av förskjutningarna i Kinas utrikes-
politik. I ett tal inför FN:s generalförsamling i maj 1974 offent-
liggjorde Deng Xiaoping den så kallade teorin om de tre värld-
arna (som skilde sig från den indelning i tre världar som vunnit 
mark redan tidigare, där första världen utgjordes av de västliga 
industriländerna och andra världen av Sovjetblocket). Enligt 
Deng borde den tredje världen enat kämpa mot den första värld-
en, det vill säga de två supermakterna, för nationellt oberoende. 
Den andra världen – de övriga industriländerna – intog en mel-
lanposition. Under en tid därefter likställdes supermakterna 
Sovjetunionen och USA, men snart framställdes Sovjetunionen 
som den farligaste av de båda.66 I Sverige började då SKP att 
betona betydelsen av ett starkt svenskt försvar; värnplikts-
rörelsen utnyttjades och brister i det existerande försvaret på-
talades.67 Jan Myrdal inskärpte att NATO måste stärkas för att 
skydda Västeuropa mot Sovjetunionens imperialism.68 I slutet av 

64 Jan Myrdal, ”Om detta med Sverige”, Skriftställning, Folket i Bild/Kulturfront nr 
6, 1972; se även ”Den katastrofalare vänstern”, Folket i Bild/Kulturfront nr 15, 1974. 
65 KL i Marxistiskt Forum nr 7/8, 1972, s. 7f.; ”Sverige. Vårt land eller Wallen-
bergs?”, Gnistan nr 16, 1972. 
66 Max Elbaum, Revolution in the Air. Sixties Radicals Turn to Lenin, Mao and Che 
(London & New York: Verso, 2002), s. 213f. 
67 GM, Gnistan nr 19, 1975; Clarté nr 3, 1979; intervju med KB i Clarté nr 3, 1979; se 
även Hjort, Hotet från vänster, s. 27ff. och 76. 
68 Jan Myrdal, Skriftställning, Folket i Bild/Kulturfront nr 22, 1977 och nr 3, 1978. 
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1970-talet förekom bilder på soldater i Clarté och Marxistiskt 
Forum, och det talades om ett annalkande ”nationellt befrielse-
krig” eller ett ”folkkrig” mot Sovjetunionen.69 

I historieskrivningen märks hur det nationella inskärptes allt 
mer under 1970-talets lopp. Det syns exempelvis i den serie av 
tecknade historieverk som kanske är de mest kända och spridda 
produkterna från denna miljö, och som torde ha lästs även av 
många svenskar som inte annars deltog aktivt i dessa rörelser. His-
torieboken från 1970 hade ett världshistoriskt tema och det nation-
ella självbestämmandet framhävdes relativt sparsamt, medan 1979 
års Sveriges historia – som skrevs av två av Historiebokens fyra 
författare – är starkt präglad av en nationell tematik.70 

Samma tendens kan märkas i fråga om folkkulturen. Mot 
slutet av 1970-talet hördes ibland rätt försonande tongångar från 
maoistiskt håll även gentemot mer konservativa delar av folk-
musikrörelsen, eftersom denna passade in i kampen för det 
nationella oberoendet.71 Kring 1980 stärktes betonandet av 
bönderna, och det hävdades då i Marxistiskt Forum att bönderna 
bär på ett ”stort patriotiskt arv” och att de varit den ”drivande 
kraften i utvecklingen” under Sveriges feodala period cirka 
1100–1860. Det var de som utvecklat Sverige till en nation, för-
svarat vårt oberoende och kämpat för demokratiska fri- och 
rättigheter, hette det.72 

Diskussion och kontextualisering 
Maoisterna må ha varit en marginell politisk rörelse som bara 
fick några promille av rösterna i riksdagsvalen. Däremot blev en 
historieskrivning med maoistisk färgning desto mer spridd i 
samhället, till exempel genom de böcker som Ordfront gav ut 
 
69 AL, ”Arbetarklassen måste försvara nationen!”, Marxistiskt Forum nr 2, 1978, s. 22. 
70 Historieboken ska ha utkommit i totalt ca 70 000 exemplar: Cecilia Steen-
Johnsson & Björn Eklund, ”Äventyret Ordfront”, i Ordfront magasin, extranummer 
sommaren 2000, s. 11. 
71 M, Rödluvan nr 9, 1977; B, Rödluvan nr 10, 1977. 
72 Marxistiskt Forum nr 1, 1980, s. 65; Marxistiskt Forum nr 1, 1981, s. 39f. 
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och genom Arkivet för folkets historia, ofta med ett folkbildande 
ändamål. Där producerades en folkets upproriska historia som 
konsekvent påvisade att de breda massorna varit den drivande 
kraften i utvecklingen. Men det var också en nationell historia, 
inte minst i synen på forntiden och medeltiden, som till stor del 
överensstämde med en äldre vänstertradition från August 
Strindberg och framåt – och som man gärna anknöt till. 

Detta kan tolkas på olika plan. Till att börja med kan och bör 
det relateras till konkreta dagspolitiska och taktiska över-
väganden från de olika partierna och organisationerna. Maoist-
ernas nationalism och folklighetsretorik kan direkt relateras till 
det stora värde som lades på nationen genom deras konkreta 
analys av huvudmotsättningarna och värdet av enhetsfronter. 
Det blev därmed särskilt följdriktigt att betona värdet av nation-
en, särskilt i det världspolitiska perspektiv som teorin om huvud-
motsättningar också tillämpades på. Det nationella projektet 
kunde därmed bli ett progressivt steg på vägen mot världsrevolu-
tionen. 

Men det hade knappast blivit ett faktum om det inte funnits 
latent i den marxist-leninistiska traditionen att högt värdera 
nationernas rätt till självbestämmande.73 Men i sin tur var den 
marxist-leninistiska nationalitetsideologin i sin tur till stor del 
identisk med en sorts common sense-ideologi om nationen från 
1800-talet, enligt vilken världen av naturen är indelade i nation-
er, där varje folk bör ha rätt till självbestämmande. 

Det går att hävda att två sorters vänsternationalism samman-
flätades. Dels en generisk vänsternationalism som existerat i de 
flesta socialistiska rörelser såväl historiskt som nu. Den är på 
många sätt en variant av en klassisk liberal nationalism i franska 
revolutionens anda, där nationalkänslan ansågs vara grunden för 
en medborgerlig och demokratisk anda, och som framställer sig 
som sant internationalistisk. Ofta har den präglats av en vurm 
för ”folket”, som mer eller mindre sammanflutit med nationen. 

73 Detta har iakttagits av andra, till exempel Rosin, ”KFML/SKP”, s. 77. 
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Den andra är den teoretiskt medvetna nationalismen, som 
varit uttalat baserad på den marxistiska traditionens tidigare sätt 
att hantera den så kallade nationella frågan. Det finns intima 
kopplingar mellan den generiska vänsternationalismen och den 
teoretiskt medvetna nationalismen, helt enkelt eftersom den 
senare i hög grad kan tolkas som en adaption av allmän vänster-
nationalism in i ett marxistiskt tankesystem. 

Man kan därför diskutera i vilken grad man i analysen bör 
lämna de rent partiideologiska perspektiven och snarare lägga 
fokus på nationalismen som sådan. De nationella myterna är 
trögrörliga och mångtydiga och därmed desto starkare; föreställ-
ningarna om exempelvis det jämlika vikingasamhället, den svek-
fulla medeltida adeln och nationalhjälten Engelbrekt har varit så 
pass ”öppna” att de kunnat användas utifrån de flesta politiska 
synvinklar – åtminstone till 1900-talets mitt. Nationella föreställ-
ningar stärks snarast av att det förekommer konflikter kring hur 
de ska uttolkas. Ibland sker detta genom att man försöker ersätta 
en gammal identitetsskapande berättelse med en helt ny. Men 
ofta har det skett genom omtolkningar av redan existerande 
nationella myter, eller att man delvis tar över dem. Då framstår 
man bäst och enklast som nationens sanna representanter. 

Detta gör att det inte är överraskande att nationella element 
kunde vinna gehör även i andra delar av vänstern. Även bland 
socialdemokrater har det funnits grogrund för en liknande 
nationell historieskrivning med folklig ton, både i det tidiga folk-
hemmets anda och på 1960- och 1970-talen då det exempelvis 
kunde få anklang i ABF.74 

Och då landar man till sist i frågan om nationalismen som 
överideologi, och hur den egentligen bör tolkas. Arbetarrörels-
ens och marxismens ståndpunkter till nationalismen är en klass-
isk diskussionsfråga ända från Marx och Engels och fram till i 
dag. Meningarna har varit starkt delade om i vilken grad 
nationalism och nationella rörelser kan vara allierade på vägen 

 
74 Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia; Edquist, En folklig historia. 
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mot socialismen. I forskningen och i den marxistiska idédebatt-
en (som i detta fall ofta sammanfallit) har arbetarrörelsens rela-
tioner till nationalismen i historien vanligen behandlats ur ett 
rätt snävt ”inifrånperspektiv”. Man har huvudsakligen analyserat 
de rent teoretiska diskurserna om nationen som förts av ledande 
marxister från Marx och Engels över Rosa Luxemburg, Karl 
Renner, Otto Bauer, Karl Kautsky till Lenin, Stalin och Trotskij. 
Ofta har det handlat om att ta ställning för eller emot tidigare 
ståndpunkter.75 

Det finns dock skäl att i högre grad betona nationalismen 
som ett självständigt idésystem. Detta är snarast den dominer-
ande linjen i de senaste decenniernas nationalismteori. Av det 
följer att nationalismen inte så enkelt kan fungera som ett pro-
gressivt redskap för andra syften. Liksom till exempel patriarkat-
et tenderar den att genomsyra de flesta andra ideologier och 
fungera enligt en egen, självständig logik: den delar in folk i vi 
och dom, den ignorerar klasskillnader. Djupt mänskliga behov 
av tillhörighet kanaliseras på ett försåtligt sätt genom national-
ismen som få andra tillhörighetsideologier lyckats med.76 

Den instrumentella synen på nationalism är dock ingalunda 
unik för de delar av den marxistiska arbetarrörelsen som be-
handlats här. Den märks bara mer, eftersom den så explicit dis-
kuterat nationen i de politiska idédiskussionerna. I själva verket 
är idén att nationalism kan vara antingen ”god” eller ”ond” när-
mast totalt dominerande i vårt samhälle. Att säga att vi behöver 
en sund nationalkänsla, att det är något inkluderande och demo-
kratiskt, brukar framföras som något närmast självklart. Det är 

75 T.ex. Horace B. Davis, Toward a Marxist Theory of Nationalism (New York & 
London: Monthly Review Press, 1978); Ephraim Nimni, Marxism and Nationalism. 
Theoretical Origins of a Political Crisis (Boulder, Colorado: Pluto Press, 1991); 
Michael Löwy, Fatherland or Mother Earth? Essays on the National Question 
(London: Pluto Press, 1998); Mike Davis, ”Marx’s Lost Theory”, New Left Review 
II/93 (May–June 2015), s. 45–66. 
76 T.ex. Michael Billig, Banal Nationalism (London: SAGE Publications, 1995); 
Siniša Malešević, Nation-States and Nationalisms. Organisation, Ideology and Soli-
darity (Cambridge: Polity, 2013). 
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endast marginella grupper i samhället som tenderar att instäm-
ma med den nationalismforskning som betonar nationalismens 
egen logik. 

Figur 1. Förekomsten av ”meritokrat*” i svenska dagstidningar 1960–
1975 

Figur 2. Utdrag ur manuset till Jag är 
nyfiken – en film i blått. Bildkälla: Vil-
got Sjöman, I am Curious (Blue). 
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Varning för meritokratin  
Den svenska receptionen av ett begrepp under 

”det långa 68”

JOAKIM LANDAHL & DANIEL LÖVHEIM

År 1968 kulminerade bruket av ordet ”meritokrati” i Sverige. På 
sidan till vänster finns två exempel som på olika sätt kan sägas 
fånga utvecklingen: ett diagram och ett filmmanus. Diagrammet 
återger förekomsten av ”meritokrat*” i svenska dagstidningar 
under ett drygt decennium. Från att inte ha förekommit alls 
1959 får begreppet stor användning redan året därpå. Därefter 
minskar det för att sedan stiga igen och nå en höjdpunkt i slutet 
av årtiondet.1 

Manusutdraget till Vilgot Sjömans Jag är nyfiken – blå för-
medlar den andra tidsbilden.2 Filmen gick upp på svenska bio-
grafer i mars 1968. I likhet med den mer uppmärksammade gula 
version som visats året innan skulle den innehålla oblyga och 
exponerade samlagsscener. Huvudbudskapet bars dock inte upp 
av ett sexualliberalt innehåll utan av Sjömans ambition att åstad-
komma ett politiskt uppvaknande och belysa det svenska klas-
samhället.3 I detta syfte användes bildtexten ”Varning för meri-
tokratin” i två av filmens scener. Att begreppet, med ursprung i 
den akademiska världen, hade spridit sig och nu återfanns i en 

1 Sökningen på ”meritokrat*” gjordes den 7 december 2018 i Kungliga bibliotekets 
databas ”Svenska dagstidningar”, https://tidningar.kb.se/ 
2 Vilgot Sjöman, I am Curious (Blue). A Film, övers. Martin Minow & Jenny 
Bohman (New York: Grove Press, 1970), s. 50. 
3 Anders Wilhelm Åberg, ”The Reception of Vilgot Sjömans’ Curious Films”, i 
Mariah Larsson & Anders Marklund (red.), Swedish Film. An Introduction and 
Reader (Lund: Nordic Academic Press, 2010), s. 243–255; Klas Gustafson, Nyfikna. 
Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid (Stockholm: Alfabeta, 
2017), s. 153, 160. 
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kulturradikal spelfilm demonstrerar dess utveckling till ett 
modeord. 

Framväxten av ett meritokratiskt samhälle var något som 
dryftades kontinuerligt i den svenska kulturdebatten under 
1960-talet. Meningsutbytena från perioden vittnar också om att 
begreppet meritokrati hade en annan innebörd än det skulle 
komma att få under senare decennier. Internationell forskning 
har visat att ordet genomgår en dramatisk innehållsförskjutning 
under efterkrigstiden – från ett dystopiskt laddat uttryck till 
något som allt mer kom att omges av positiva, närmast utopiska 
konnotationer.4 Motsvarande studier av den svenska utveckling-
en har emellertid saknats både vad gäller existensen av en första 
”dystopisk fas” och en senare eventuell betydelseförskjutning.5 
Vår text är begränsad till den förstnämnda fasen och handlar om 
receptionen av meritokratibegreppet i svensk utbildningsdebatt 
under det som brukar kallas ”det långa 1968”. Den gör därför 
inte anspråk på att – mer än indirekt – kasta ljus över frågan om 
en senare transformation.6  

Mer specifikt handlar vår undersökning om på vilka sätt 
meritokratibegreppet införlivades i såväl skolpolitiska samman-
hang som på arenor för den pedagogiskt-vetenskapliga debatten. 
För vilka frågor ansågs uttrycket meningsfullt? Hur samspelade 
varningen för ett meritokratiskt samhälle med det övriga tanke-

 
4 Jo Littler, Against Meritocracy. Culture, Power and Myths of Mobility (Abingdon, 
Oxon: Routledge, 2018), s. 25; Ruth Levitas, Utopia as Method. The Imaginary 
Reconstitution of Society (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), s. 158–164; 
Ansgar Allen, ”Michael Young’s The Rise of the Meritocracy. A Philosophical 
Critique”, British Journal of Educational Studies 59(4) 2011, s. 367–382. 
5 Förändringen har dock uppmärksammats i andra sammanhang, se exempelvis 
Henrik Berggren, ”Intelligensen som överklass”, Dagens Nyheter 15 juli 2004.  
6 Uttrycket ”det långa 1968” förekommer i flera sammanhang. Bland internationella 
publikationer finns exempelvis Richard Vinen, The Long ’68. Radical Protest and its 
Enemies (London: Allen Lane, 2018); Daniel J. Sherman, Ruud van Dijk & Jasmine 
Alinder (red.), The Long 1968. Revisions and New Perspectives (Indiana University 
Press: Bloominton, 2013). På svenska finns Kjell Östberg , ”Sweden and the Long 
’1968’. Break or Continuity?”, Scandinavian Journal of History vol. 33 (4) 2008, s. 
339–352.  
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gods som utgjorde det svenska 68? Och hur kan vi förstå den roll 
som ett dystopiskt begrepp kom att spela i en tid som på många 
andra sätt präglades av utvecklingsoptimism och radikal föränd-
ringsvilja?  

”Meritokrati” – en begreppshistorisk introduktion 
Termen meritokrati har en betydligt kortare historia än det 
fenomen den avser att ringa in. Idéer om att premiera förtjänst 
eller begåvning framför börd cirkulerade globalt redan under 
för- och tidigmoderna perioder, och har också omsatts i olika 
typer av historiskt specifika praktiker för urval av dugliga indi-
vider. Examenssystemet i det kejserliga Kina från åtminstone 
1300-talet och fram till början av 1900-talet är det mest lång-
livade exemplet, där prov för antagning till tjänst inom civilför-
valtningen gjordes tillgängliga för jämförelsevis stora delar av 
befolkningen.7 På svensk mark kan nämnas diskussionerna vid 
mitten av 1700-talet om huruvida ”förmågornas urval” (delectus 
ingeniorum) som princip skulle råda vid inträdet till utbildnings-
institutioner.8 

Själva ordet meritokrati är av färskare datum. Neologismen 
meritocracy användes för första gången i tryckt form 1956 i tid-
skriften Socialist Commentary och var en sammanslagning av de 
latinska och grekiska orden för ”förtjänst” (av latinets meritum) 
respektive ”styre” (av grekiskans kratein). Artikeln hade titeln 
”Class and Equality” och var författad av industrisociologen 
Alan Fox. Denne ställde sig starkt kritisk till vad han kallade det 
meritokratiska samhället vilket understödde urvalet av begåvade 
och ambitiösa individer på deras väg mot samhällets maktposi-
tioner. Problemet var, enligt Fox, att dessa personer inte bara 
åtnjöt fördelen av sin egen begåvning utan också belönades med 

7 Den allt ökande tillgängligheten gällde dock inte kvinnor. Även andra sociala grupp-
er var exkluderade, se Benjamin A. Elman, Civil Examinations and Meritocracy in Late 
Imperial China (Cambridge: Harvard University Press, 2013), s. 126–128.  
8 Thomas Kaiserfeld, ”Den envetna differentieringen. Uppfostringskommissionens 
reformarbete 1724–1778”, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2007, s. 202. 
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högre löner och mer inflytande än de flesta andra i samhället. 
Detta ojämlika samhälle, avslutade han, var inte förenligt med 
socialismens visioner.9 

Ur ett begreppshistoriskt perspektiv går det dock inte att tala 
om Fox språkliga innovation som någon framgång. Hans korta 
artikel skulle inte försätta ”meritokrati” i cirkulation under de 
närmast följande åren, vare sig nationellt eller globalt. I stället 
var det genom Michael Youngs dystopiska satir The Rise of the 
Meritocracy från 1958 som begreppet började spridas. Young, 
som också var sociolog, hade en bakgrund vid Labourpartiets 
forskningsavdelning där han var verksam mellan åren 1945 och 
1951. Hans delaktighet i partiets visioner för efterkrigstiden 
markerades kanske tydligast i den stora roll han spelade för 
framskrivandet av 1945 års valmanifest Let us Face the Future. 
Young lämnade dock partiarbetet under 1950-talet och The Rise 
of The Meritocracy har betraktats som uttryck för en ökad skep-
ticism mot tendenser inom Labour.10 

Youngs roman är skriven i formen av en framtida doktors-
avhandling i historisk sociologi. Läsarna får veta att författaren 
är en fiktiv Michael Young som år 2034 blickar tillbaka på det 
brittiska samhällets utveckling sedan 1870. I skildringen avteck-
nas ett samhälle där staten i sin strävan att undanröja den gamla 
brittiska bördsaristokratin i stället frambringat ett annat ojämlikt 
system, denna gång baserat på begåvning. En ny överklass – 
”meritokraterna” – har successivt tagit plats på scenen som en 
grupp individer vilka nått sin legitimitet genom allt mer raffiner-
ade intelligenstester och därpå följande selektion till betydande 
poster. Genom dessa tester, som genomförs vart femte år för att 
garantera att begåvningen mäts på ett korrekt sätt, skapas också 
 
9 Alan Fox, ”Class and Equality”, Socialist Commentary, maj 1956, s. 11ff. 
10 Gro Hanne Aas, Likhet uten solidaritet? Idéhistoriske studier av karakterer i 
utdanning og meritokrati (Göteborg: Göteborgs universitet, 2006), s. 52-62; Littler, 
Against Meritocracy, s. 35; Asa Biggs, ”The Labour Party as Crucible”, i Geoff 
Dench (red.), The Rise and Rise of Meritocracy (Oxford: Blackwell Publishing), s. 
17ff.; Michael Young ”Looking back on Meritocracy”, i The Rise and Rise of Merito-
cracy, s. 73ff. 
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en ny – obegåvad – underklass innehållande delar av såväl den 
gamla aristokratin som den tidigare arbetarklassen. Systemets 
obönhörligt hierarkiska karaktär rättfärdigas genom de ständiga 
intelligensmätningarna: 

I våra dagar vet varenda människa, hur blygsam hennes sam-
hällsställning än är, att hon har haft sin chans. Hon har testats 
och testats om igen. Om någon är indisponerad vid ett tillfälle, 
så bjuds det snart ett nytt. Men har någon upprepade gånger 
klassificerats som obegåvad finns det inte längre någon undan-
flykt. Då måste han acceptera en objektivt sett sannare och 
mindre smickrande bild av sig själv. Måste han inte till slut er-
känna att han befinner sig i underläge, inte därför att han aldrig 
fått någon chans utan därför att han faktiskt är underlägsen? För 
första gången i historien finns det inte längre några svepskäl.11 

Till följd av den litterära formen var Youngs bok i vissa fall mer 
mångtydig än Fox i sin dystopiska kritik av det meritokratiska 
samhället. Systemets bärande delar skildrades dock med all tyd-
lighet. Det handlade för det första om ett samhälle som under-
lättade möjligheten att premiera intelligens framför börd eller 
rikedom och där individer kunde ges positioner efter duglighet. 
För det andra handlade det om den elit som dessa individer suc-
cessivt bildade och framför allt om det styre som de utövade från 
olika maktpositioner.12  

Inledningsvis hade Young svårt att intressera någon förläg-
gare för sitt manus. Det refuserades inte mindre än elva gånger 
innan en god vän erbjöd sig att ge ut boken på Thames & 
Hudson 1958. Väl utgiven uppmärksammades den omgående 
och blev under de närmast följande åren en brittisk bästsäljare 
med flera utgåvor.13 Framgången har betraktats som ett mått på 

11 Michael Young, Intelligensen som överklass, övers. Britta Dancy (Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1960), s. 107f. 
12 Littler, Against Meritocracy, s. 23f. 
13 Boken gavs ut 1961 i pocket på det prestigefulla förlaget Penguin. Se Michael 
Young, ”Introduction to the Transaction Edition”, i Young, The Rise of the Merito-
cracy, 2 uppl. (New Brunswick: Transaction Publishers, 1994), s. xi-xii.  
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sociologins stigande popularitet under den tidiga efterkrigstiden, 
men också på att själva titeln och ordet ”meritokrati” tillförde 
någonting till samtidens självförståelse.14 

Bland dem som tidigt diskuterade begreppets användbarhet 
fanns kulturteoretikern Raymond Williams som 1958 recen-
serade den ”briljanta” boken och från andra sidan Atlanten dis-
kuterade filosofen Hannah Arendt, om än i korthet, meritokrati i 
sin essä ”Kris i uppfostran” från samma år.15 Framgången för 
The Rise of the Meritocracy kan också mätas i det faktum att 
boken översattes till åtminstone tio språk. Trots bokens för-
ankring i det brittiska samhället kunde den således upplevas som 
relevant för en övergripande diskussion om utbildningssamhället 
i många industriländer.16  

”Gäller satiren vårt land också?” 
Den svenska översättningen av Youngs bok gavs ut 1960 med 
titeln Intelligensen som överklass. Förlaget Rabén & Sjögren 
annonserade för boken genom följande text:  

Sedan i jämlikhetens namn gamla klasskrankor raserats växer i 
mitten av 1900-talet en ny överklass fram, meritokratin, fram-
sållad genom intelligensmätningar. En klasskillnad uppstår, 
obarmhärtigare än någonsin förut. – Gäller satiren vårt land 
också?17 

Med en blick på den svenska skolan vid ingången till 1960-talet 
fanns det möjlighet att besvara den frågan på mer än ett sätt. Å 

 
14 Littler, Against Meritocracy, s. 34f. Titelns kraft diskuteras av Michael Young själv i 
förordet till den andra upplagan, se Young, The Rise of the Meritocracy, 2 uppl., s. xii. 
15 Raymond Williams, ”Democracy or Meritocracy?”, Manchester Guardian 30 
oktober 1958; Hannah Arendt, Mellan det förflutna och framtiden. Åtta övningar i 
politiskt tänkande, övers. Annika Ruth Persson (Göteborg: Daidalos, 2004), s. 193.  
16 Språken var svenska, norska, finska, danska, holländska, tyska, franska, spanska, 
italienska och japanska. Asa Briggs, Michael Young. Social Entrepreneur (Basing-
stoke: Palgrave, 2001), s. 163. 
17 ”Intelligensen som överklass”, Svenska Dagbladet 13 april 1960.  
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ena sidan knöt bokens tema an till en redan existerande dis-
kussion inom svensk utbildningspolitik om differentiering av 
elever. Ledande socialdemokrater som Alva Myrdal och Stellan 
Arvidsson hade under tidigare decennier understrukit dilemmat 
om när eleverna i en obligatorisk och sammanhållen skolgång 
borde fördelas efter fallenhet och intresse. Hur skulle man i ett 
mer jämlikt utbildningssystem undvika att det uppstod nya 
skiktningar av individer utifrån olika begåvningstyper?18 Vad 
Intelligensen som överklass gjorde var att den berörde dessa frå-
gor på ett mer iögonfallande sätt genom att förflytta dem ur sin 
skolbyråkratiska kontext till dystopins form. På så sätt tillhanda-
höll den ett narrativ som spetsade till utbildningsdebatten och 
som kunde göras till en retorisk tillgång för flera av grund-
skolans huvudarkitekter. 

Å andra sidan kunde Youngs scenario avfärdas som mindre 
relevant för just svenska förhållanden. The Rise of The Merito-
cracy hade tilldelat intelligenstesterna en avgörande roll för det 
engelska utbildningssystemet. Genom sin förmåga att förutsäga 
studieframgång gjorde testerna införandet av en enhetsskola 
överflödigt. För den engelska debatten var denna framtidsbild 
sannolikt mer drabbande då frågan om en enhetsskola i Youngs 
hemland var långt ifrån avgjord. I Sverige stod dock politikerna 
redo att sjösätta ”grundskolan” vid slutet av 1950-talet efter en 
utredningsprocess som – även med svenska mått mätt – varit 
mycket utdragen. 1940 års skolutredning och 1946 års skolkom-
mission hade efterföljts av en försöksverksamhet som löpte 
under större delen av 1950-talet. Därefter hade 1957 års skol-
beredning tagit vid och presenterat ett förslag med nioårig obli-

18 Tidiga uttryck som visar på denna tankefigur utan att nämna ordet meritokrati är 
SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 
svenska skolväsendets utveckling (Stockholm, 1948), s. 9; Stellan Arvidson, Britta 
Stenholm & Ivan Blomberg, Enhetsskolan växer fram (Lund: Gleerup, 1953), s. 31ff. Se 
också Gunnar Richardson, ”Skolan och meritokratin”, Dagens Nyheter 3 januari 1967; 
Riksdagens protokoll 1968, Andra Kammaren, Nr 44, 11 december 1968, s. 12f. 
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gatorisk skolgång med sen differentiering, det vill säga samman-
hållna klasser under de första åtta åren. 

Den tidiga efterkrigstidens skolpolitik, fastställd genom Lgr 
62, förde visserligen Sverige en bit längre ifrån det scenario som 
Young skisserat. Men under 1960-talets skoldebatt skulle ändå 
många politiker, journalister och akademiker uppmärksamma 
titeln i tidningar, böcker och politiska fora.19 Somliga avfärdade 
tankegångarna, men de flesta fann det relevant att reflektera över 
meritokratibegreppets giltighet i sina utblickar mot framtidens 
utbildningssamhälle. Inte minst inom socialdemokratin skulle 
Youngs dystopi generera ett omfattande åsiktsutbyte. Ett åter-
kommande tema var spänningsförhållandet mellan demokrati 
och meritokrati. Hade utbildningens demokratisering blivit ett 
hot mot demokratin själv? I en utförlig recension i Tiden kon-
staterade Lennart Edgren att resonemangen i Youngs bok var 
”nästan kusligt relevanta även för svenska förhållanden”.20 Den 
underströk, menade han, ett dilemma som alla demokratier 
oundvikligen hamnade i förr eller senare. Utvecklingen hade för-
anletts av socialismens jämlikhetskrav, men nu behövde rörelsen 
förnya sig och frambringa ett tänkande som ledde bort från 
uteslutande meritresonemang. Ett jämlikhetsbegrepp, avslutade 
Edgren, behövde utvecklas som även inkluderade de obegåvade:  

Under inga omständigheter får vi tillåta oss att värdera männis-
kan uteslutande efter hennes mätbara intelligens och den nytta 
hon på grund av denna kan göra samhället. Eftersom vi knap-
past med det skolsystem som är på väg och psykologins alltmer 
förfinade metoder att mäta intelligens kan förhindra – eller bör 
göra det – att begåvningarna tas tillvara, krävs det en revolution 

 
19 Detta har tidigare berörts i mindre omfattning av Karin Hadenius, Jämlikhet och 
frihet. Politiska mål för den svenska grundskolan (Uppsala: Uppsala universitet, 
1990), s. 203ff. 
20 Lennart Edgren, ”Från demokrati till meritokrati”, Tiden nr 6 1960, s. 344. 
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av vårt sätt att se på och värdera människan, om inte Youngs 
bok år 2033 ska läsas som en profetisk klassiker.21 

Liknande tankegångar präglade argumentationen hos ecklesi-
astikminister Ragnar Edenman. Denne tilldelade det nya skolsys-
temet en dubbel uppgift att både uppmuntra begåvningarna och 
stödja de som hade det svårare. I flera anföranden och debatter 
återkom statsrådet till hotet från meritokratin. Vid slutdebatten 
om grundskolan 1962 sade han i riksdagens andra kammare: 

Vårt samhälle har sedan länge utvecklats i klart demokratisk 
riktning, innebärande bl. a. större likvärdighet mellan medborg-
arna, höjd levnadsstandard och minskade klassmotsättningar. 
Självfallet måste då även skolan – som är en av de största sam-
hälleliga funktionerna – anpassas till dessa nya sociala och eko-
nomiska förhållanden. Vi måste med andra ord få en skola, som 
harmonierar med samhället i övrigt, och vi måste söka undvika 
att ge den obligatoriska skolan en sådan organisation att vi får 
ett nytt slags uppspaltning av människorna efter utbildnings-
vägar eller i begåvade och obegåvade, mätt med skolans mått. 
[…] Men, säger någon, kanske flera, detta är endast ideal, svåra 
att nå. Till det vill jag svara att utan ideal är en verklig demokrati 
omöjlig. Då återstår endast att låta människorna ställa upp på 
startlinjen och sedan släppa i väg dem i en allas konkurrens mot 
alla. Om de som kommer först dessutom fått samhällets auk-
torisation på att de är bäst, ja, då har vi kommit långt på vägen 
mot den fulländade meritokratiens samhälle och långt bort från 
demokratiens uppfattning om alla människors lika värde.22 

Edenman var inte ensam i regeringen om att använda Youngs 
terminologi. Vid ett internationellt lärarmöte i Stockholm sam-
ma år hade statsminister Tage Erlander invigningstalat och gjort 
klart att det svenska skolsystemet var utformat för att undvika 

21 Edgren, ”Från demokrati till meritokrati”, s. 344. 
22 Riksdagens protokoll 1962, Andra Kammaren, Nr 22, 22 maj 1962, s. 45. Se också 
”Edenman i Folkets hus”, Vestmanlands Läns Tidning 7 november 1960; 
Mert,”Varning för meritmänniskor i skoldebatt på Arosmässan”, Dagens Nyheter 6 
november 1960. 
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”riskerna för meritokrati” och ett för stort inflytande åt en domi-
nerande elit.23  

Det var dock inte alla inom arbetarrörelsen som delade tanke-
gångarna. I debattboken Kan dödläget brytas? ställde sig den före 
detta finansministern Ernst Wigforss mer avvisande än många 
av sina partivänner. Det var osannolikt, menade han, att utbild-
ningens demokratisering skulle frambringa en liten styrande 
begåvningselit. För det första utgick ett sådant resonemang bara 
från utvecklingen på skolområdet, utan att ta hänsyn till förbät-
trade villkor och ökad ekonomisk jämlikhet inom andra sam-
hällssektorer. För det andra menade Wigforss att demokratiserad 
utbildning inte bara skulle föda fram meritokrater utan också 
yrkesutbilda en tillräckligt stor del av befolkningen vars ”inflyt-
ande nerifrån” då inte skulle kunna stoppas.24  

Kritiska röster kom även från andra håll i kulturdebatten. I 
Dagens Nyheter skrev Torbjörn Vallinder att många fler faktorer 
än begåvning låg till grund för framgång och urval till topposi-
tioner – exempelvis flit, goda seder och omdömesförmåga. 
Recensionen slutade med orden: ”Farhågorna för en begåvning-
arnas diktatur kan lugnt överföras till avdelningen för hjärns-
pöken.”25 Andra accepterade bedömningen om en kommande 
meritokrati, men dömde ut den planerade skolpolitikens strävan 
att förhindra den. Leif Carlsson i Svenska Dagbladet såg en risk 
för nivellering. Han pekade på behovet av välutbildade tekniker 
och forskare i framtiden. Den nya grundskolans utjämnings-
filosofi skulle göra vägen mot specialisering snårigare och mer 
tidsödande än den behövde vara: ”Finns det någon som tror, att 
ett litet land, som i en hårdnande internationell konkurrens 
måste hävda sig genom kvalitet, kan kosta på sig en sådan be-

 
23 ”Lärarmötet invigt”, Dagens Nyheter 30 juli 1962.  
24 Ernst Wigforss, Kan dödläget brytas? Dagspolitik och utopi (Stockholm: Tiden, 
1959), s. 68; Gunnar Hansson, Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och 
socialdemokratins framtid (Lund: Arkiv förlag, 2018), s. 64. 
25 Torbjörn Vallinder, ”Begåvningarnas diktatur”, Dagens Nyheter 29 april 1960. 



VARNING FÖR MERITOKRATIN 

129 

kvämlighet?”26 De olika exemplen visar att Michael Youngs bok 
på kort tid blivit en referenspunkt i utbildningsdebatten. Det var 
således många – om än inte alla – som svarade jakande på den 
retoriska frågan från Rabén & Sjögren om boken hade relevans 
för den svenska samhällsutvecklingen. Samtidigt var det just 
osäkerheten som på många sätt höll diskussionen levande; 
meritokratibegreppet sattes i cirkulation och kom att användas 
även av dem som inte trodde på dystopin, eller som tyckte att 
meritokraterna var något som det svenska efterkrigstidssam-
hället borde lära sig att leva med.  

”Anti-meritokratiska” reformer och 
samtidens radikalisering 

Historikern Kjell Östberg har delat in ”det långa 1968” och den 
svenska samhällsradikaliseringen i olika faser. Han menar att 
perioden som helhet kan sägas sträcka sig mellan det sena 1950-
talet och åren runt 1980. Den första fasen benämns som ”liberal” 
då många av de frågor som dominerade hade ursprung i liberal-
ismen och de personer som ställde dem ofta var kvinnor, ung-
domar och debattörer med liberal anknytning. Under decenniets 
andra och mer ”röda” hälft menar Östberg att intensiteten i sam-
hällsdebatten kulminerade då i stället socialismen blev den do-
minerande utgångspunkten. En ny vänster bröt fram under åren 
runt 1965 som inspirerats av nymarxism och internationellt en-
gagemang. Sociala rörelser ställde allt mer långtgående krav på 
samhälle och politiker. Plötsligt framstod den tidigare så mod-
erna välfärdsstaten som både konserverande och konform.27 

Som ett av många kulturella uttryck för tidens radikalisering 
ser Östberg den ökande utgivningen av pocketboken. Det billiga 
och allt mer lättåtkomliga formatet var, skriver han, ett av ”60-

26 Leif Carlsson, ”Jämlikhet genom skolreform?”, Svenska Dagbladet 14 maj 1962. 
27 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse. Sextiotalsradikaliseringen och de 
sociala rörelserna (Stockholm: Prisma, 2002), s. 61f.; Östberg, ”Sweden and the 
Long ’1968’”. 
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talets nya medier.”28 Under decenniet fick pocketböckerna suc-
cesivt ökad genomslagskraft och upplagorna kom att domineras 
av samhällskritiska ämnen. När Rabén & Sjögren 1965 gav ut 
Intelligensen som överklass i pocketversion bekräftade det inte 
bara förlagets tro på titelns fortsatta relevans, utan var med all 
sannolikhet också en strategi för att nå en yngre och bredare 
läsekrets. Den nya upplagan tog plats i ”Tema-serien” och på 
omslaget stod att läsa ett citat från pedagogikprofessorn Torsten 
Husén där han beskrev dystopin som ”en samhällsdiatrib i nivå 
med Huxleys ’Brave New World’.”29  

Pocketversionen av Youngs bok sammanföll i tid med den all-
männa radikaliseringen av samhällsdebatten. Att boken och dess 
innehåll inte hade förlorat sin dragningskraft blev uppenbart 
under de kommande åren. Ett exempel på det är TCO:s utbild-
ningsdagar som var ett betydelsefullt forum för debatt under 1960-
talet. 1967 hade dagarna 1300 deltagare och årets tema var ”Skola i 
demokrati”. Bland annat ledde organisationens nytillträdde ut-
bildningschef Åke Isling en debatt om ”demokratin och merito-
kratin”. Bland deltagarna i debatten återfanns tre framtida parti-
ledare – Torbjörn Fälldin, Per Ahlmark och Ingvar Carlsson.30 

Meritokratibegreppet skulle också användas mer konkret för 
att motivera utbildningsreformer. Under den andra halvan av 
1960-talet ställdes ecklesiastikdepartementet inför ett växande 
problem då tillvalen till grundskolans nionde klass bildade allt 
mer oroande mönster. När 1950-talets försöksverksamhet 
inleddes hade fördelningen av de studerande på tre huvud-
alternativ skett enligt statsmakternas planer; majoriteten valde 
den yrkesförberedande linjen 9y som sedan ledde ut till praktisk 
yrkesutbildning, medan den gymnasieförberedande linjen 9g 
valdes av en betydligt mindre del av eleverna (se figur 3). Under 
1960-talet hade dock trenden börjat gå åt fel håll. Allt färre sökte 

28 Östberg, 1968 – när allting var i rörelse, s. 80. 
29 Torsten Husén, ”Ny framtidsvy. Meritokratiens samhälle”, Stockholms-Tidningen 
9 februari 1960.  
30 Skola i demokrati. TCO:s utbildningsdagar 1967 (Stockholm: TCO, 1968), s. 76f. 
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sig till den praktiska varianten och vid mitten av decenniet åter-
fanns mindre än en tredjedel inom denna kategori.31  

Figur 3. Fördelning av elever på olika linjer i försöks-
skola och grundskola. 9g var teoretiskt inriktad, 
medan 9y (senare 9pr, 9tp, 9ha och 9ht) var praktiskt 
inriktad. 9a och dess efterföljare (9h, 9t, 9m och 9s) 
var en ”mellanlinje” som var huvudsakligen teoretiskt 
inriktad. (Bildkälla: Marklund, Skolsverige 1950–1975, 
vol. 4, s. 207). 

31 Sixten Marklund, Skolsverige 1950–1975. Differentieringsfrågan, 6 vol. (Stock-
holm: Liber Utbildningsförlaget), vol. 4, s. 207. 
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Som tidigare nämnts fanns det inom inte minst socialdemo-
kratin en oro för att utbildningens demokratisering skulle leda 
till ett nytt klassamhälle. Farhågorna var uppenbara trots att 
partiet precis lyckats driva igenom sin egen skolpolitik till stora 
delar. Tolkningen av de felväljande eleverna förlängde denna oro 
och framför allt var det skiktningen i teoretiska och praktiska 
studier som ansågs farlig. Att Youngs begrepp nu blev en retor-
isk tillgång visade sig i uttalanden från Ragnar Edenman om 
”kampen mot meritokratin”, men framkom också på dagstid-
ningarnas ledarsidor. Aftonbladet frågade sig om samhället var 
på väg i en meritokratisk riktning: 

Vi behöver inte få detta skräcksamhälle, men vi har inte elimi-
nerat riskerna för ett sådant. Ännu har vår skola på olika stadier 
egenskaper som i onödan främjar en skiktning av eleverna efter 
mer eller mindre ”fin” utbildning. […] Den avgörande skill-
naden går mellan ”teoretisk” och ”praktisk” utbildning och mel-
lan dessa sorters yrken. Det är en tudelning som blir mer och 
mer oberättigad och som därför är mogen för avskrivning, men 
som, så länge effekterna därav märks i form av t ex omotiverade 
lönedifferenser måste diskuteras.32  

Ett uttryck för att frågan i högsta grad betraktades som politisk 
framkom längre ned i artikeln: ”På grund av ett olyckligt borger-
ligt inflytande består grundskolans högstadium av ’teoretiska’ 
och ’praktiska’ linjer. De elever som valt de sistnämnda linjerna 
har ett mindre förmånligt utgångsläge efter den obligatoriska 
skolan, varför indelningen, istället för att sudda ut gamla pres-
tigegränser, har konserverat sådana.”33 Det kan tjäna som en 
spegling av den radikaliserade tidsandan att en socialdemo-
kratisk tidning på detta sätt kritiserade regeringens skolpolitik 
för att inte nog utjämna klassgränserna. Lösningen som Afton-

32 ”Utbildning och jämlikhet”, Aftonbladet 13 november 1966; Se också ”Eleverna 
väljer rätt!”, Aftonbladet 5 juli 1965. För en intervju med Edenman, se Anea, ”Eden-
man Uppsalahövding”, Svenska Dagbladet 26 augusti 1967.  
33 ”Utbildning och jämlikhet”, Aftonbladet 26 augusti1967. 
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bladet förordade var att minska differentieringen ytterligare. 
Högstadiet, skrev man. borde göras sammanhållet ”om man 
verkligen vill undvika en uppdelning i en högt utbildad ”över-
klass” och en dåligt utbildad ”underklass”.34 

Även Dagens Nyheter knöt frågan om elevernas val till det 
meritokratiska hotet. Det bästa sättet att undvika skräcksce-
nariot, påpekade tidningen, var att skapa förutsättningar för 
verklig valfrihet i skolan, fritt från klassamhällets fördomar. 
Sådana levde dock fortfarande kvar. Eleverna och deras föräldrar 
var medvetna om att de teoretiska linjerna gav utbildningar som 
var av större värde: ”Det är, trots våra illusioner om klassgrän-
sernas utsuddning, ’finare’ att ha ett manschettyrke och en 
yrkestitel än att vara kroppsarbetare och tituleras ’herr’.”35  

När Skolöverstyrelsen 1967 lade fram ett nytt förslag till läro-
plan hade den tagit intryck av hur eleverna valde, men sannolikt 
också av den debatt som fördes om det meritokratiska samhället. 
Myndigheten skrev bland annat att den ville undvika en 
”prestigeladdad motsättning mellan ’teoretiker och praktiker’.”36 
Bland annat föreslogs minskad differentiering, struket linjesys-
tem i nionde årskursen och sammanhållna klasser. Utvecklingen 
under dessa år har noga skildrats i Sixten Marklunds stora 
genomgång av svensk skolpolitik under efterkrigstiden. Han ger 
bilden av ett avideologiserat ärende. Elevernas val, skriver Mark-
lund, ledde till att systemet med Lgr 62 och den så kallade 
”Visby-kompromissen” övergavs, bara några år efter att det till-
kommit: 

34 ”Eleverna väljer rätt!”, Aftonbladet 5 juli 1965. 
35 ”Valfrihet – jämlikhet”, Dagens Nyheter 20 februari 1966. Se också ”Onödig 
skräcksyn”, Dagens Nyheter 28 december 1966. 
36 Skolöverstyrelsen, Läroplansöversyn. Grundskolan. Förslag till Kungl. Maj:t angå-
ende översyn av läroplan för grundskolan (Stockholm: SÖ-förlaget, 1967), s. 31f. 
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Den straffande hand, som slagit det sönder och samman, var 
inte politisk, pedagogisk, ekonomisk, facklig eller på annat sätt 
förankrad i offentlig verksamhet. Det var eleverna, som genom 
sitt fria val åstadkom denna ”revolution”.37 

Att regeringen lade det på Skolöverstyrelsens bord ser Marklund 
som ytterligare ett tecken på att uppgiften var byråkratins att 
lösa, snarare än politikens.38 Men den tolkningen kan ifrågasättas 
när man tar del av engagemanget på tidningarnas ledarsidor och 
bland ledande politiker. Snarare än att betrakta den som ett 
byråkratiskt ärende, bör differentieringsfrågan ses i ljuset av den 
övriga utbildnings- och jämlikhetspolitikens radikalisering 
under perioden, något som understryker ärendets ideologiska 
kontext. I Östbergs skildring av ”det långa 68” framgår det att ut-
vecklingen inte bara kan knytas till de nya sociala rörelserna och 
deras ökade krav på samhället. Tidsandan påverkade även staten 
till att föra en allt mer radikal politik. Östberg ger exempel på 
social-, jämställdhets- och utrikespolitiska beslut under tidigt 
1970-tal men hade kunnat lägga till skolan under 1960-talets 
andra hälft. I sin bok om 1968-rörelsen skriver statsvetarna Ulf 
Bjereld och Marie Demker om förskjutningen av kunskapssynen 
mellan Lgr 62 och Lgr 69. Författarna förlägger nedmonteringen 
av ”pluggskolan” och tillkomsten av nya krav på ”kritiskt förhåll-
ningssätt” till övergången mellan de båda läroplanerna.39 
Differentieringsfrågans avgörande i riksdagen kan betraktas som 
ett uttryck för samma radikalisering och gjorde det svenska skol-
systemet mer sammanhållet än det någonsin tidigare varit.40  

Marklund pekar också på den starka konsensus som präglade 
skolpolitiken under perioden. ”Den nya differentieringsformen 
togs av riksdagen praktisk taget utan debatt. Folkviljan hade i det 

37 Marklund, Skolsverige, vol. 4, s. 205. 
38 Marklund, Skolsverige, vol. 3, s. 298f. 
39 Marie Demker & Ulf Bjereld, I Vattumannens tid? En bok om 1968 års auk-
toritetsuppror och dess betydelse i dag (Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2005), s. 
130ff. 
40 Marklund, Skolsverige, vol. 4, s. 296. 
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tysta sagt sitt, och mot den stod inga politiker upp.”41 Men inte 
heller detta bör tolkas som en avsaknad av politiskt-ideologiska 
komponenter. Snarare kan situationen förstås genom det som 
kallats ”välfärdspolitikens primat”, det vill säga den politiska op-
positionens tendens att under perioden sluta upp kring välfärds-
systemets grunder.42 Denna konsensus fortsatte att prägla utbild-
ningspolitiken under de avslutande åren av 1960-talet. Då 
reformerades även det gymnasiala stadiet i vilket ingick det 
gamla gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Även här spelade 
meritokratibegreppet en mer framträdande roll än vad tidigare 
utbildningshistorisk forskning har påpekat. Den nyligen tillsatte 
utbildningsministern Olof Palme framställde det – precis som 
sin företrädare – som ett mål för gymnasieskolan att föra prak-
tisk och teoretisk utbildning närmre varandra och att jämställa 
statusen för yrkesutbildning och fortsatta högre studier.43 När 
Palme 1968 presenterade förslagets förtjänster talade han om ”en 
ökad demokratisering” men framställde det också som ”anti-
meritokratiskt”.44 I den efterföljande riksdagsdebatten argument-
erade både Stellan Arvidsson och det avgående statsrådet Ragnar 
Edenman för att utbildningspolitiken även på denna nivå, trots 
att den var indelad i praktiska och teoretiska linjer, skulle vara 
utformad för att motverka ett meritokratiskt samhälle.45  

Ytterligare ett viktigt sammanhang där Youngs begrepp kom 
att figurera är i diskussioner om vuxenutbildningen. I en tid när 
unga människors skolgång dramatiskt expanderade kom en 
klyfta att växa fram gentemot de äldre generationerna med sin 

41 Marklund, Skolsverige, vol. 4, s. 205. 
42 Stig-Björn Ljunggren, Folkhemskapitalismen. Högerns programutveckling under 
efterkrigstiden (Stockholm: Tiden, 1992), s. 276; Emil Uddhammar, Partierna och 
den stora staten. En analys av statsteorier och svensk politik under 1900-talet (Stock-
holm: City University Press, 1993), s. 441f. 
43 Se exempelvis Staffan Hildebrand, Skola för demokrati (Stockholm: Sveriges 
Radio, 1969), s. 25. 
44 ”Yrkesutbildningen reformeras. Mellanskola för alla”, Dagens Nyheter 17 juli 
1968. Se också Hildebrand, Skola för demokrati, s. 27. 
45 Riksdagens protokoll 1968, Andra Kammaren, Nr 44, 11 december 1968, s. 12f. & 23. 
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relativt sett kortare utbildning. Dagens Nyheter påpekade att 
bland trettiotalistgenerationen hade 80 procent av befolkningen 
fått nöja sig med folkskoleutbildning, och argumenterade för att 
vuxenutbildningen behövde byggas ut i snabbast möjliga takt. 
Om så inte skedde skulle den pågående reformeringen av ut-
bildningsväsendet ersätta de gamla klassgränserna med ”ett nytt 
kastväsen”, nämligen ”en meritokrati med utbildningsbarriärer 
mellan generationerna.”46 På ett motsvarande sätt menade Per 
Ahlmark under TCO:s utbildningsdagar 1967 att just på denna 
punkt hade Michael Young rätt. Det fanns en risk för meritokrati 
i form av en klyfta mellan generationerna. Han talade med sym-
pati för dem som inte hade haft ”lyckan att födas på 1940-talet” 
och gått miste om utbildningsmöjligheter. Utbyggnadsbehovet 
var enormt: Ahlmark hänvisade till beräkningar från TCO om 
att två miljoner löntagare behövde vuxenutbildning.47 Denna 
diskussion om hur meritokratin riskerade att särskilt drabba de 
äldre komplicerar bilden av sextiotalet som ett ensidigt genera-
tionsuppror. Visst var detta en tid när de unga fyrtiotalisterna 
dominerade mycket av diskussionerna, och visst kunde slagord 
förekomma som att man inte skulle lite på någon över 30.48 Men 
meritokratibegreppet bidrog i stället till att skapa sympati för de 
äldre generationerna. Snarare än att misstro personer över 30, så 
påtalades behovet av att utbilda trettiotalisterna. 

De utbildningspolitiska diskussionerna i massmedia och riks-
dagen under 1960-talet relaterade således återkommande till 
”meritokrati”, men efter 1960-talet tycks begreppet förlora i rele-
vans. I tidningspressen sker en dramatisk minskning av artiklar 
som använder ordet. Detsamma gäller riksdagsprotokollen. 
Mellan åren 1962 och 1969 återfinns meritokrat* i femton doku-
 
46 ”Åter till skolbänken”, Dagens Nyheter 10 februari 1965. Se även ”Statsråd ska 
göra politik”, Aftonbladet 17 augusti 1967.  
47 Skola i demokrati, s. 94. 
48 B. J. Steele, ”Never Trust Anyone Who Remembers Jerry Rubin. The Promise of 
Generational Conflict”, i B. J. Steele & J. M. Acuff (red.), Theory and Application of 
the ”Generation” in International Relations and Politics (New York: Palgrave Mac-
millan, 2012). 
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ment. Under den påföljande perioden på hela 25 år – 1970–1994 – 
återfinns uttrycket endast i ett dokument, från år 1973.49 Om vi 
däremot vänder oss mot en annan arena för idéproduktion, den 
pedagogisk-vetenskapliga, kan vi notera att begreppet levde kvar 
längre.  

Den vetenskapliga arenan: exemplet Torsten Husén  
Trots att ordet meritokrati myntades i ett brittiskt sammanhang 
kom det att få ett genomslag i en rad olika länder. Hur gick 
egentligen detta till och vad säger det om samtidens intellektuella 
och sociala sammanhang? Ett sätt att studera hur begreppet 
cirkulerade är att undersöka den vetenskapliga arenan och hur 
vissa enskilda, centrala aktörer bidrog till att lansera och sprida 
det. I en svensk kontext spelade den tidigare nämnde pedagogik-
professorn Torsten Husén en stor roll för begreppets spridning 
och fortlevnad. Under de aktuella decennierna var han den led-
ande pedagogiska forskaren i Sverige. Med en omfattande 
nationell och internationell publicering, engagemang i globala 
sammanhang, och forskning som relaterade till den framväxande 
enhetsskolan var han en forskare med stort inflytande. Begreppet 
meritokrati använde han flera gånger, och eventuellt var han 
först med att anmäla Youngs bok för en svensk läsekrets, i en 
artikel i Stockholms-Tidningen 1960.  

Det sätt varpå Husén mötte Youngs text säger något om 
tidens internationalisering av forskningen. Med start under 
1950-talet kom Husén att utveckla nära band till forskare i USA. 
Hösten 1959 var han inbjuden som gästforskare vid det ny-
bildade (1958) Comparative Education Center i Chicago, och det 
var vid detta tillfälle som han för första gången stiftade bekant-
skap med boken. Vid slutet av en arbetsdag i oktober 1959, 
klockan 00:30, skrev han påtagligt entusiastisk om läsningen i ett 
brev hem till sin fru: 

49 Se https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ (sökning den 24 juni 2019). 
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I eftermiddag har jag läst en utomordentligt stimulerande bok, 
som jag lånat av Shimbori som i sin tur lånat den av Anderson. 
Den är av [en] engelsman som heter Young och heter ”The rise 
of the Meritocracy 1870–2033” och är en drift med urvalsskolan 
och dess pendang meritsamhället. Parkinson (nationalekonom, 
konservativ, f.n. gästforskare vid Univ. of Illinois och författare 
till Parkinsons lag) recenserade den i New York Herald Tribune. 
Jag kunde inte låta bli att skriva en artikel om den med utgångs-
punkt från i de intervjuer som ”Idun” gjort från elevriksdagen. 
Minns Du de självmedvetna uttalanden [sic] från meriteliten?50  

Brevet illustrerar en boks cirkulation mellan tre forskare. Husén 
hade lånat den av den japanska utbildningssociologen Michiya 
Shimbori, som under läsåret 1959–1960 var Fulbright visiting 
professor vid Comparative Education Center. Denna hade i sin 
tur lånat boken av centrets föreståndare C. Arnold Anderson, en 
forskare inriktad på sociologi och internationella jämförelser av 
utbildning. Husén befann sig således i ett globalt sammanhang 
och med personer skolade i sociologiskt tänkande när han 
nåddes av Youngs bok. I denna transnationella och transdiscip-
linära kontext vandrade en sociologisk dystopi mellan forskarna.  

Futurologi och meritokrati 
Det intresse för meritokratibegreppet som Husén visade denna 
höst i Chicago kom att hålla i sig under en lång period. Under 
cirka två decennier förekommer begreppet regelbundet i hans 
texter.51 Detta långvariga intresse framstår som en avvikelse i 

 
50 Brev från Torsten Husén till Ingrid Husén 25 oktober 1959, i Torsten Husén & 
Ingrid Husén, Av och om Ingrid. En kvinna. Stycken för en trängre krets (Stockholm, 
1993), s. 37.  
51 ”Ny framtidsvy: Meritokratiens samhälle”, Stockholmstidningen 9 februari 1960; 
Skolan i ett föränderligt samhälle (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1961), s. 34–45; 
Skola i förvandling (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1966), s. 166–169; Psykologi för 
gymnasiet (Stockholm: Svenska bokförlaget, 1967), s. 80; Skola för 80-talet. Fram-
tidsperspektiv på utbildningssamhället (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968) s. 21 
& 55ff.; Utbildning år 2000. En framtidsstudie (Stockholm: Bonnier, 1971), s. 101–
105; Skolans kris och andra uppsatser om utbildning (Almqvist & Wiksell, 1972) s. 
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relation till den politiska och mediala diskussionen, där be-
greppet nästan fullständigt försvann under 1970-talet. Det reser 
frågan om det fanns några särdrag i den pågående vetenskapliga 
diskussionen som gjorde meritokratibegreppet fortsatt relevant 
för en forskare som Husén. Frågan är svår att besvara generellt, 
men det kan konstateras att det inte var specifikt för pedagoger 
att diskutera meritokratin.52 Om vi håller oss till pedagogiken så 
kan ett möjligt svar ta fasta på 1960- och 1970-talets tidsupp-
fattning: att framtiden kom att hamna i ett förnyat fokus för de 
vetenskapliga diskussionerna om utbildning. Youngs bok kunde, 
i sin egenskap av framtidsroman, kopplas till pågående försök 
bland utbildningsforskare att diskutera just det kommande sam-
hället. 

Två nymodigheter under de aktuella decennierna bidrog till 
att sätta framtiden i centrum på ett nytt sätt. Å ena sidan var det 
framväxten av utbildningsplanering, å andra sidan handlade det 
om utvecklingen av futurologisk forskning. Intresset för det 
förstnämnda växte sig starkt under 1960-talet. Det tydligaste 
exemplet var bildandet av ett internationellt institut 1964: Inter-
national Institute for Educational Planning. Verksamheten som 
var kopplad till Unesco arbetade med utbildningsplanering 
framför allt i relation till tredje världen, och Husén var ord-
förande för dess styrelse under hela 1970-talet. Parallellt med 
denna utveckling växte det i flera länder fram framtidsforskning, 
ibland benämnd futurologi. I Sverige tog det sig exempelvis ut-
tryck i bildandet av Sekretariatet för framtidsstudier 1973. Ut-

83f.; Talent, Equality and Meritocracy (Haag: Nijhoff, 1974); The Learning Society 
(London: Methuen, 1974) s. 92–104; Jämlikhet genom utbildning (Stockholm: Natur 
och kultur, 1977) s. 60f.; The School in Question (New York: Oxford University 
Press, 1979), 89–92. Den senare är publicerad på svenska som Skolan i presta-
tionssamhället (Stockholm: Natur och kultur, 1980) s. 74–76. Se också The Learning 
Society Revisited (Oxford: Pergamon, 1986), s. 91–132, som innehåller omtryckta 
artiklar från 1970-talet. 
52 Angående hur statsvetenskapen diskuterat meritokratibegreppet över tid, se 
Claire Donovan, ”The Chequered Career of a Cryptic Concept”, i Geoff Dench 
(red.), The Rise and Rise of Meritocracy (Malden: Blackwell, 2006), 61–72.  
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gångspunkten var att framtiden antogs vara något som veten-
skapligt gick att studera och forma. Det är viktigt att påpeka att 
denna optimistiska syn på vad forskning kunde åstadkomma 
inte motsvarades av samma tro på samhällsutvecklingen. Tvärt-
om var framtidsforskningen, som Jenny Andersson konstaterat, 
delvis dystopiskt motiverad. I motsats till föreställningen om 
1960-talet som ett utopiskt årtionde menar hon att det fanns en 
dystopisk strömning som gjorde studiet av framtiden relevant.53 

Mot bakgrund av det resonemanget är det inte förvånande att en 
så dystopiskt färgad roman som The Rise of the Meritocracy kom 
att få betydelse inom den utbildningspolitiska diskussionen om 
framtidens skola och utbildningsväsende.  

Strävan efter att studera och förstå framtiden tog sig även in i 
den pedagogiska forskningen, inte minst i Huséns skrifter. Hans 
intresse för futurologin märks i framåtblickande böcker som 
Skola inför 80-talet från 1968 och Utbildning år 2000 från 1971.54 
I texterna finns en stark betoning på hur nuet hänger samman 
med framtiden. Husén brukade legitimera den futurologiska 
forskningen med hänvisning just till de långsiktiga konsekvens-
erna av politiska insatser. 1968 års lärarutbildningsreform skulle, 
menade han, ha konsekvenser som sträckte sig till mitten av 
2000-talet.55  

Begreppet meritokrati används i flera futurologiska texter av 
Husén, vilket indikerar dess användbarhet i diskussioner om det 

 
53 Jenny Andersson, ”Choosing Futures. Alva Myrdal and the Construction of 
Swedish Futures Studies 1967–1972”, International Review of Social History 51 (2), 
2007, s. 277–295, citat på s. 280. I vilken mån framtidsforskningen var dystopiskt 
präglad är dock omdiskuterat. En delvis annorlunda bedömning gör Elke Seefried, 
som betonat att framtidsforskningen ursprungligen präglades av optimism och 
tilltro till att framtiden låter sig kontrolleras med moderna och rationella metoder, i 
en anda av ”styrningseufori”. Elke Seefried, ”Steering the Future. The Emergence of 
’Western’ Futures Research and its Production of Expertise, 1950s to Early 1970s”, 
European Journal of Futures Research 29 (2), 2014, s. 1–12. 
54 När Skola inför 80-talet kom ut på tyska 1971 lyftes meritokratibegreppet explicit 
fram även i undertiteln: Die Schule der 80er Jahre. Bildungsplanung, Bildungs-
investitution und Meritokratie, Intelligenz und Schulung, Entfremdung und Revolte. 
55 Husén, Utbildning år 2000, s. 13–14. 
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framtida samhället. En av de frågor som kom att diskuteras 
rörde huruvida meritokratin var möjlig att undvika. I Skolan i ett 
föränderligt samhälle från 1961 antydde han att vi ännu inte 
levde i ett sådant meritokratiskt tillstånd, men att vi skulle kunna 
komma att hamna där i framtiden. Sedermera kom han att ut-
veckla en mer resignerad inställning. I Skola för 80-talet hävd-
ades, under rubriken ”utbildningssamhället”, att social bakgrund 
och nedärvd förmögenhet skulle få minskad betydelse i fram-
tiden, medan ”utbildad begåvning” beskrevs som det demo-
kratiska samhällets ersättning för nedärvda sociala förmåner. 
Man fick räkna med att framtidens samhälle skulle vara 
”’meritokratiskt’ i den meningen att begåvning och utbildning 
blev viktigare än förr för socialt uppåtstigande.”56 Av formu-
leringarna är det otydligt huruvida Husén såg meritokratin som 
demokratisk eller som dess motsats. Han skrev hursomhelst 
fram ett scenario av ökat expertstyre: ”Teknikern, experten och 
forskaren blir allt viktigare inte bara genom sitt kunnande och 
sin expertplanering utan också genom att hans information till 
policymakers blir så komplicerad, att dessa i vidgad omfattning 
tenderar att avstå från sin bestämmanderätt.” Han hade nu också 
börjat anta en mer resignerad inställning till möjligheten att 
stoppa framväxten av meritokrati. På sin egen fråga om vi gick 
mot en meritokrati svarade han att vi gjorde det ”med obön-
hörlig konsekvens”.57 Meritokratin var, menade han i ett annat 
sammanhang, priset för ökat välstånd.58  

Meritokratibegreppet förekom också 1969 i boken Sverige år 
2000: 24 svenska framtidsforskare om morgondagens samhälle, 
där ett antal framtidsscenarier presenterades på basis av inter-
vjuer med experter (ett så kallat ”framtidsteam”), bland annat 
Husén. Expertgruppen förutsåg möjliga förbättringar (till exem-
pel självstädande hem, engångsplagg och medborgarlön) men 
också försämringar. Bland de troliga försämringarna fanns 

56 Husén, Skola för 80-talet, s. 21.  
57 Husén, Skola för 80-talet, s. 56.  
58 Husén, The Learning Society, s. 92-104. 
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meritokratin. Ett helt kapitel, ”Meritokraterna söker makten”, 
ägnades åt frågan.59 Anslaget var att utvecklingen var svår att 
stoppa men att den åtminstone kunde mildras:  

En ny överklass, meritokraterna, som grundar sina positioner på 
intelligens och utbildning, blir sannolikt de verkliga maktägarna 
i sekelskiftets Sverige säger – med olika styrka i avståndstagand-
et – de flesta inom framtidsteamet.  

Utvecklingen är inte given. Det vore att underskatta kraften i de 
jämlikhetskrav som för närvarande drivs hårt i samhällsdebatt-
en att räkna med att meritokraterna tar hem spelet utan skarpt 
motstånd. Den tekniska utvecklingen gör dock att oddsen går i 
deras favör.60  

Det fanns således en spänning mellan resignation och hopp i dis-
kussionen. Kampen mot meritokrati behövde föras, men det var 
lite oklart hur denna skulle bedrivas. Internationella jämförelser 
av utbyggda utbildningssystem pekade, med Japan som tydligt 
exempel, på att tillgång till enhetsskola inte nödvändigtvis mot-
verkade meritokratin.61 Delvis handlade det också om värd-
eringsfrågor. I Talent, Equality and Meritocracy från 1974 skriv-
en inom ramen för det futurologiska projektet ”Educating Man 
for the 21st Century”, menade Husén att det framväxande post-
industriella samhället allt tydligare måste hantera ett dilemma 
mellan demokrati och meritokrati, och att detta var en fråga om 
värderingar.62 Tre år senare talade han om samma dilemma i 
termer av meritokrati och jämlikhet, och antydde en positions-
förskjutning i sin egen inställning. Han menade då att man 
under mitten av 1960-talet i den politiska debatten ännu var 
”fången i vad man skulle vilja kalla en jämlikhetseufori” och att 
man inte var medveten om en potentiell konflikt mellan jämlik-

 
59 Tom Selander, Sverige år 2000. 24 svenska framtidsforskare om morgondagens 
samhälle (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1969), s. 84–92. 
60 Selander, Sverige år 2000, s. 84. 
61 Husén, Skolans kris, s. 83f. 
62 Husén, Talent, Equality and Meritocracy.  



VARNING FÖR MERITOKRATIN 

143 

hetsmål och andra mål, som effektivitet och främjandet av topp-
begåvningar.63 Det går således att ana sig till en viss förskjutning 
i Huséns tänkande kring meritokratin. Begreppet behöll visser-
ligen sin negativa konnotation, men ansatser till en acceptans för 
dess ofrånkomlighet formulerades. 

Meritokratin, dystopin, utopin och sextiotalet 
1960-talet brukar inte sällan förknippas med en ungdomlig ut-
vecklingstro, en strävan efter emancipation från historiens orätt-
visor och stela ritualer, en rörelse mot ett utopiskt tillstånd. 
Receptionen av begreppet meritokrati ger oss en delvis annor-
lunda bild. Dess dystopiska karaktär erbjöd ett sätt att reflektera 
över framtiden som hot. Uttrycket riktade uppmärksamheten 
mot ett framtida samhälle och ställde frågor om huruvida och i 
så fall hur utvecklingen kunde motverkas. Svaren var långt ifrån 
självklara. Där vissa betonade värdet av att demokratisera utbild-
ningen menade andra att just denna demokratisering hotade att 
förvärra klyftan mellan de som klarade sig väl i skolan och de 
som inte gjorde det. Ytterst gällde frågan om hur ett samhälles 
hierarkier skulle se ut och huruvida utbildning bidrog till eller 
motverkade samhällelig ojämlikhet.  

Gemensamt för de flesta debattörer – från Vilgot Sjöman till 
Ragnar Edenman och Torsten Husén – var att begreppet 
meritokrati ansågs negativt laddat. Det tvistades visserligen om 
ordet fångade situationen i Sverige, men få invände mot att 
betrakta meritokratin som ett problem. För många av dem blev 
uttrycket snarast en retorisk resurs som kunde beskriva utveck-
lingen på ett annat sätt än vad den mer byråkratiska och fack-
mannamässiga prosan förmådde. ”Meritokrati” involverades 
härigenom i både differentieringsdebatten och förarbetet till det 
sena 1960-talets utbildningsreformer liksom i den pedagogiska 
vetenskapens strävan att formulera och diskutera hypoteser om 
framtiden. Under 1970-talet minskade bruket av begreppet inom 

63 Husén, Jämlikhet genom utbildning, s. 44. 
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den skolpolitiska diskussionen och i massmedia och riksdags-
protokoll. Hur kan man förstå denna tydliga nedgång i be-
greppsanvändning? En möjlig förklaring kan vara att de stora 
reformerna nu hade genomförts och att behovet av att spekulera 
över framtiden inte längre föreföll lika stort. 1970-talet var en tid 
när framtiden så att säga redan ägt rum, genom att grundskolan, 
gymnasiet och vuxenutbildningen grundligt reformerats. Det 
man nu främst kunde ägna sig åt var justeringar av system som 
sedan länge planerats. För den optimistiskt lagda innebar det att 
framtidsscenarier inte behövdes: utopin var redan realiserad. För 
den mer pessimistiskt eller samtidskritiskt lagda kunde på sam-
ma sätt dystopin sägas vara realiserad. Oavsett vilket kunde möj-
ligen behovet av litterära försök att uttolka framtiden te sig 
mindre relevanta.  

Begreppets försvinnande var inte totalt. Även efter sextiotalets 
slut fördes, som vi har sett i exemplet med Torsten Husén, en 
vetenskaplig diskussion om meritokratins framtida utveckling. 
Den kontinuiteten, som delvis kan bottna i den inneboende trög-
het som finns i vissa akademikers textproduktion, gör att merito-
kratibegreppets försvinnande mer precist kan lokaliseras till den 
populära, samhälleliga diskussionen. Bortom den publika arenan 
kunde således diskussionerna fortgå, och det är också i dessa föga 
uppmärksammade processer som vi kan notera de första stegen 
mot ett förändrat meritokratibegrepp. Enligt Jo Littler är det hos 
sociologen Daniel Bell som vi under tidigt 1970-tal kan se dessa 
tendenser. Hos Bell antog begreppet positiva konnotationer, och 
blev förknippat med rättvisa förutsättningar.64 Det var också i en 
sådan positiv mening som begreppet sedermera kom att få en 
renässans i de mer publika diskussionerna. Idealsamhället utmålas 
numera inte sällan som meritokratiskt, och begreppet kopplas 
samman med rättvisa och hänsyn till kompetens. Denna transfor-
mation mot vad Littler har beskrivit som ett nyliberalt merito-
kratibegrepp kan ses som ett symptom på att synen på social rätt-

 
64 Littler, Against Meritocracy, s. 39–41. 



VARNING FÖR MERITOKRATIN 

145 

visa, utbildning och framtiden har genomgått fundamentala för-
ändringar sedan 1960-talet.  
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Dialogorienterad pedagogik  
som samtidsuttryck

STAFFAN SELANDER 

I den här artikeln kommer jag att ta upp två frågor: dels en över-
gripande fråga om hur vi förstår en förfluten epok i vilken vi 
själva har varit engagerade; dels den mer specifika frågan om hur 
vi kan förstå dialogpedagogikens och Paulo Freires dialogiska 
pedagogik och dess tidsmässiga inbäddning och relevans, då som 
nu. Dessa två frågor flätas in i varandra genom minnen, och 
minnandet, av det som varit (gårdagen), minnen att vårda (nu-
tiden), och minnande som ansvar (för framtiden).1 Detta företag 
går dessutom inte att förstå utan reflektion över den intellek-
tuella och ideologiska plats man står, och har stått, på. Förståelse 
kräver såväl en historisk som en teoretisk inramning, vilket inte 
minst är viktigt inom ett fält som pedagogik/didaktik, där dags-
aktuella politiska ståndpunkter har styrt mycket av dis–ciplinens 
självförståelse.2  

Minnen, och minnandet, av 68 
Årtalet 1968 är för alltid inskrivet i historien som ett revoltens år: 
maj-händelserna i Paris, kulturrevolutionen i Kina, och för vår 
egen del den kanske lite mer avslagna kårhusockupationen i 
Stockholm – åtföljda av vågor av strejker, demonstrationer och 

1 Se t.ex. Paul Ricœur, Minne, historia, glömska, övers. Eva Backelin (Göteborg: 
Daidalos, 2005); Jörn Rüsen, Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter, övers. 
Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 2004). 
2 Staffan Selander, Didaktiken efter Vygotskij. Design för lärande (Stockholm: Liber, 
2017); Selander, ”Didaktiken som ny, utbildningsvetenskaplig skärningspunkt”, 
Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 23, nr 5. 2018, s. 158–168. 
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protester mot Vietnamkriget, imperialismen och högerdiktatur-
erna över världen. Men här fanns också sociala experiment som 
(ibland asketiskt) kollektivboende liksom (på sina håll) fri sex, 
och kanske inte minst hätska diskussioner mellan olika vänster-
fraktioner. Under de senaste drygt tio åren har det talats om 
denna tid i termer av hjärntvätt, ansvarslöshet och vänsterns 
skuld. Så hur var det då? Och vad formar dagens förståelse – eller 
oförståelse – av gårdagen? 

Själv började jag mina universitetsstudier i Lund året efter, 
1969. Lite yrvaket iakttog jag de livliga diskussionerna, de slag-
kraftiga parollerna och de återkommande demonstrationerna. 
Jag engagerade mig efterhand i en del av dessa aktiviteter, och 
inom den pedagogiska sfären började några av oss som då var 
nya studenter att tala om vikten av samhällsanalys för att för-
klara skolresultat och livskarriärer i stället för att grunda analys-
erna på psykologiska förklaringar (som personlighet eller begåv-
ning).3 Jag hade dessförinnan blivit medlem i Svensk-kinesiska 
vänskapsförbundet och deltagit i en av de första resorna över-
huvudtaget till Kina efter Kulturrevolutionen. Och några år 
senare, 1975, for jag och några kollegor till Brasilien för att 
studera alfabetisering, vilket så småningom ledde fram till min 
avhandling om Freires pedagogik och Freire-receptionen och 
dialogpedagogiken i Sverige.4 Min egen väg in i denna vänster-
rörelse grundades – i vid mening – på nyfikenhet vad gällde 
andra livsformer och kulturvärldar. Jag studerade, förutom 
pedagogik sådana ämnesområden som sociologi, ekonomisk his-
toria och socialantropologi samt praktisk filosofi och vetenskaps-
teori. Jag var, med andra ord, på väg mot (i olika avseenden) 

 
3 Svante Lundberg, Staffan Selander & Ulf Öhlund (red.), Jämlikhetsmyt och klass-
herravälde. En antologi om skola och utbildning i avancerade kapitalistiska sam-
hällen, övers. redaktörerna (Lund: Cavefors, 1976). 
4 Staffan Selander, Textum Institutionis: Den pedagogiska väven. En studie av text-
traduktion utifrån exemplet Freire och dialogpedagogiken i Sverige (Stockholm: 
Stockholm Institute of Education & Malmö: CWK Gleerup/Liber, 1984). 
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vidgade horisonter, men också mot en större tolerans för det 
avvikande och annorlunda. 

I dag ser det geopolitiska landskapet annorlunda ut. I stället 
för öppenhet och nyfikenhet på människor i/från andra kulturer 
och samhällen ser vi att många enskilda människor, såväl som 
olika statsskick, underblåser rädsla och avskärmar det egna 
reviret från ”andra”. Det är nu (dessvärre) inte första gången i 
historien som detta sker. I stället för välkomnande nyfikenhet 
demoniseras i dag dessutom ofta dessa ”andra”, vilka ur ett 
västerländskt perspektiv har skiftat mellan sådana epitet som 
”den opålitlige kinesen”, ”den girige juden”, den sovjetiske 
”kommunisten” och det nu aktuella ”den fanatiske araben”. Vi 
tycks kunna se en återkommande, centripetal rörelse in mot den 
egna semiosfärens ideologiska och politiska mittpunkt, även om 
den ideologiska-politiska rationalen för gränsdragningen mellan 
oss och andra skiftar.5  

I stället för intellektuell bredd och bildning försöker man allt-
så nu på många håll avskärma den egna världen från främmande 
inflytande. Detta kan bland annat iakttas i Indien där den ”egna” 
historien – i de delstater som nu styrs av det nationalistiska hin-
duiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) – skrivs om till en 
hinduisk historia. Nehrus tid vid makten är nedtonad, liksom 
Gandhis betydelse. I stället framhävs nationalistiska ideal och 
Hitler hyllas för sina nationalistiska strävanden (sic).6 Detta 
påminner oss om den amerikanske författaren William Faulk-
ners ord om att ”the past is never dead. It’s not even past”. I ljus-
et av denna nya självförståelse blir 1968 inte bara avlägset, utan 
nästintill obegripligt. 

Även om man kan vara självkritisk till ungdomligt övermod, 
finns det inte skäl att slänga den grundläggande inställningen 
(med ledord som nyfikenhet, öppenhet, jämlikhet, tolerans mot 

5 Jurij M. Lotman, Universe of Mind. A Semiotic Theory of Culture, övers. Ann 
Shukman (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1990). 
6 Alex Traub, ”India’s Dangerous New Curriculum”, New York Review of Books, vol. 
65, nr 19, 6 december 2018, s. 41–44. 
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den andre etc.) överbord, trots att ”den rosa vågen” i vissa avse-
enden gjorde oss blinda.7 Den Kinaresa jag nämnde, som före-
togs av 20 unga (huvudsakligen) akademiker, som studerade och 
läste innan resan, ledde efterhand till viss självrannsakan. I Kina 
hade vi tillgång till en simultantolk som följde med till de platser 
och verksamheter vi själva hade valt, och som vi senare (under 
den efterföljande sommaren) bearbetade till en bok.8 Långt 
senare började jag förstå att denna skenbara öppenhet också 
dolde något annat, och att våra val nog var mer riggade än vad vi 
i förstone begrep oss på.  

Dessa erfarenheter väckte hos mig också frågor om perspektiv 
och föreställningshorisonter och vad som är möjligt att ”se” lik-
som att i efterhand förhålla sig till.9 Man kan i efterhand skäm-
mas och förtiga, eller man kan klargöra och försöka förstå. 
Minnande handlar både om det som varit och om hur vi minns 
det som varit. Men det handlar även om, vilket jag inledningsvis 
berörde, ansvaret för framtiden och vilka bilder av världen vi vill 
lämna vidare till kommande generationer. Ett ansvarsfullt minn-
ande kan inte ske i form av ett fritt fabulerande utifrån lösryckta 
fakta. Därför måste vi också i ett sådant arbete vara öppna med 
våra avsikter. När jag nu fortsättningsvis ska tala om dialog-
pedagogiken och Freires pedagogik gör jag detta i en anda av att 
vilja förstå det som då hände för att pröva vad som fortfarande 
kan vara aktuellt i dag – men inte som ”samma” pedagogiska 
yttringar, utan som ett förhållningssätt inspirerat av en mer 
grundläggande tankefigur. 

 
7 Staf Callewaert & Daniel Kallós, ”Den rosa vågen i svensk pedagogik”, i Staffan 
Selander (red.), Forskning om utbildning. En antologi (Stockholm/Skåne: Sympo-
sion, 1992), s. 32–42. 
8 Gerhard Hultcrantz, Christina Kilander, Håkan Lindhoff, Anita Persson & Staffan 
Selander, Tjäna folket! En bok om Kina (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1973). 
9 Staffan Selander, ”Diakritisk hermeneutik och samhällsvetenskapernas interpre-
tatoriska karaktär”, i Staffan Selander & Per-Johan Ödman (red.), Text & existens. 
Hermeneutik möter samhällsvetenskap (Göteborg: Daidalos, 2004). 
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En fråga växer fram 
Under resan till Brasilien 1975 väcktes min nyfikenhet på följande 
fråga: Hur kan det komma sig att en praktisk pedagogik för alfa-
betisering av (främst) fattiga lantarbetare i ett av jordens fattigaste 
hörn, det arida och utarmade Nordöstra Brasilien, kunde nå 
succéartade framgångar i ett av jordens rikaste och mest indus-
trialiserade hörn (Sverige/Nordeuropa) där i stort sett alla redan 
var läskunniga? Hur kunde det komma sig att ”alla” under 1970-
talet började prata om pedagogik i termer av dialogpedagogik, 
medvetandegörande och (revolutionär) förändring? För att kunna 
svara på den frågan behöver vi dels reda ut några grundläggande 
element i Freires pedagogik och dialogpedagogiken, dels kartlägga 
de platser där Freire användes, kanske inte minst för att legitimera 
egna ställningstaganden och praktiker. 

Freires kanske mest kända bok i Sverige var Pedagogik för 
förtryckta (som här utgavs 1972). Men det skulle komma flera 
böcker på svenska genom (det kristet orienterade) Gummessons 
förlag.10 Några av Freires centrala teman rörde aspekter som en 
frigörande pedagogik versus bankundervisning,11 medvetenhets-
skapande aktiviteter och frigörande praxis. Undervisningens 
syfte blev, i detta perspektiv, inte främst att förmedla/inpränta 
fakta, utan att hjälpa deltagarna i alfabetiseringsundervisningen 
att både lära sig att läsa och att få perspektiv/ord på sin egen situ-
ation. På detta vis skulle deltagarna kunna utvidga sin medveten-
het om världen, och därmed bryta ”tystnadens kultur”: ”Från 

10 Paulo Freire, Pedagogik för förtryckta, övers. Fredrik Rodhe (Stockholm: Gum-
messons, 1972); Freire, Kulturell kamp för frihet, övers. Fredrik Rodhe (Stockholm: 
Gummessons, 1974); Freire, Utbildning för befrielse, övers. Fredrik Rodhe (Stock-
holm: Gummessons, 1975); Freire, Pedagogik i utveckling, övers. Fredrik Rodhe 
(Stockholm: Gummessons, 1978). 
11 Uttrycket ”bankundervisning” är en metafor för en faktaförmedlande undervis-
ning där man så att säga sätter in kunskaper i människors huvuden (jämför John 
Lockes idé om själen som en tom tavla – tabula rasa – i vilken kunskapen skulle 
skrivas in), till skillnad från en undervisning som handlar om att ”frigöra” män-
niskors tänkande och handlingsförmåga (jämför Platons idé om en förlösande 
pedagogik).  
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den utgångspunkten skulle analfabeten börja åstadkomma en 
förändring av sina tidigare attityder, genom att upptäcka att han 
själv är en skapare av kulturens värld.”12  

Alfabetisering 
Freire berättade själv om hur han en dag prövade en idé om alfa-
betiseringsundervisning på sitt hembiträde. Han ville prova om 
hon kunde lära sig läsa genom att sätta samman olika fonem. 
Utifrån till exempel fonem som fa-fe-fi-fo-fu, va-ve-vi-vo-vu och 
la-le-li-lo-lu kan man till exempel bilda ord som favela (kåkstad), 
lula (bläckfisk) eller fava (bondböna). Utifrån dessa ord kunde 
man sedan också diskutera sådant som boende eller villkoren för 
odling och försäljning av grödor. Freire såg här en väg att hjälpa 
andra att utveckla sin egen förmåga. I djupaste mening handlar 
alfabetisering därför om förmågan att kommunicera: 

Att bli bildad är mer än att psykologiskt och mekaniskt behärska 
tekniken att läsa och skriva. Det är att behärska denna teknik i 
medvetenhetstermer; att förstå vad man läser och att skriva vad 
man förstår; det är att kommunicera grafiskt.13 

Det finns därefter otaliga beskrivningar och berättelser om fram-
gångsrikt alfabetiseringsarbete i Freires anda.14 Alfabetiseringens 
betydelse var dessutom under denna tid en het fråga i världen, 
och bland andra stöttade UNESCO olika typer av läsprojekt. 
Även diktaturen i Brasilien satte igång alfabetiseringsprogram-
met MOBRAL: Movimento Brasileiro de Alfabetização – inom 
var ram det producerades olika former av läseböcker.15 Här blev 
lästräningen dock avgränsad till själva tekniken att lära sig läsa. I 

 
12 Freire, Utbildning för befrielse, s. 89. 
13 Freire, Utbildning för befrielse, s. 91. 
14 Se t.ex. Cynthia Brown, Literacy in 30 Hours. Paul Freire’s Process in North East 
Brazil (London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 1975). 
15 MOBRAL – The Brazilian Adult Literacy Experiment (UNESCO: Educational 
Studies and Documents, No 15, 1975). 
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Sverige påbörjades ALFAVUX – Alfabetisering av vuxna.16 
Intressant nog var ALFAVUX inspirerat av Freires arbete, sam-
tidigt som man ovetandes visade exempel från det material som 
arbetats fram inom ramen för diktaturens MOBRAL-projekt. 

Revolutionär pedagogik i spåren av katolsk radikalism 
Freires arbete kom att sammanfalla med vänsterrörelsen, och 
inte sällan kopplades Freire samman med den politiska vänstern 
och marxistisk ideologi. Ord som befrielse, medvetenhet och för-
ändring var gemensamma. Men var Freire revolutionär på det 
sätt som den revolutionära vänstern i Europa lät påskina? Det är 
tveksamt. Låt oss se lite närmare på den historiska situationen. 

1961 startade MEB (Movimento de Educação Basico) – en 
alfabetiseringsrörelse som stöttades av den katolska kyrkan och 
staten. Tidigt diskuterade man här lästräning och olika sätt att 
stärka böndernas egen utveckling, och efterhand blev man allt 
mer varse de sociala strukturerna och maktförhållandena. MEB 
hade inspirerats av den radikala katolska studentrörelsen JUC 
(Juventude Universitária Católica), som var aktiv redan i slutet 
av 1950-talet. Under 1961–1962 bildades sedan AP (Ação Popu-
lar), en ännu radikalare rörelse som dock inte hade förankring i 
den katolska kyrkan. Dessa mer radikala delar försvann med 
militärkuppen 1964. 

Freires eget tänkande låg mer i linje med dessa erfarenheter 
och baserades från början inte på studier av marxism utan på 
studier av teologer som Pierre Teilhard de Chardin (en av New 
Age-rörelsens grundare), Gabriel Honoré Marcel (filosof och 
kristen existentialist) och Emmanuel Mounier (som argument-
erade för ”personalism”).17 Freire hämtade även inspiration från 
den befrielseteologi och det sociala engagemang som bland an-

16 ALFAVUX – Alfabetiseringsundervisning i Sverige. Grundläggande utbildning för 
vuxna som fått ofullständig eller ingen undervisning, Förslag utarbetat av en arbets-
grupp inom SÖ (Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1975). 
17 Emanuel de Kadt, Catholic Radicals in Brazil (London & New York: Oxford Uni-
versity Press, 1970). 
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nat företräddes av biskop Hélder Câmara i nordöstra Brasilien 
(Freire bodde och verkade i Recife i delstaten Pernambuco). 
Freire själv var först och främst engagerad i att förbättra enskilda 
människors livsvillkor: ”when I met Marx, I continued to meet 
Christ on the corners of the street – by meeting people.”18 Det 
förfaller därför mer troligt att Freires främsta inspirationskällor 
kom från katolsk radikalism. Han betonade också följande: ”Vi 
kan däremot inte säga att någon befriar någon annan i den revo-
lutionära processen, inte heller att någon befriar sig själv, utan 
snarare att människor i gemenskap befriar varandra.”19 

Freire som legitimation på olika arenor  
i det svenska sjuttiotalet 

Freire kom i Sverige att användas på olika arenor, inte minst för 
att legitimera olika, möjligtvis besläktade, pedagogiska ansatser 
inom ekumeniskt arbete och missionsverksamhet, inom teoret-
iskt och praktiskt pedagogiskt arbete på olika universitet, liksom 
i några statliga utredningar (till exempel nämns hans pedagogik i 
förarbetena till Barnstugeutredningen). 

Freire fick, genom sin exil från Chile, en stark politisk 
legitimitet då han vistades i Chile 1964–1970. Även om Freire 
själv aldrig blev utsatt av högerdiktaturen, eftersom han flyttade 
vid dess införande, tolkades hans exil inom stora delar av vän-
sterrörelsen som en politisk motståndshandling. Freire fick 
status som politisk flykting, inte minst som det under sjuttiotalet 
kom ganska många politiska flyktingar från Brasilien, Chile, 
Uruguay och Argentina till Europa. 

Freire fick under denna tid också en ekumenisk legitimitet. 
Under större delen av 1970-talet arbetade han som rådgivare vid 

 
18 Citat ur Robert MacKie, Literacy and Revolution. The Pedagogy of Paulo Freire 
(London: Pluto Press Ltd, 1980), s. 126. 
19 Freire, Pedagogik för förtryckta, s. 142. 
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Kyrkornas världsråd i Genève.20 Han blev då engagerad i alfabet-
iseringsarbetet i olika delar av världen, och skrev en bok om sina 
erfarenheter från Guinea-Bissau.21 Därför var det kanske inte 
heller så konstigt att det blev Gummessons Förlag, vilket grund-
ades av Svenska Missionsförbundet och Svenska kyrkan, som 
efter viss initial tvekan utgav Freires publikationer i Sverige. En 
av redaktörerna på förlaget, Walter Persson, hade via sina upp-
drag vid Kyrkornas Världsråd redan tidigare kommit i kontakt 
med Freire, och de arbetade också tillsammans med projekt i 
Ecuador och Peru.22 Böckerna översattes av Fredrik Rodhe, son 
till dåvarande utbildningsministern Birgit Rodhe och lektorn 
och teologen Sten Rodhe. Birgit och Sten Rodhe hade i sin tur 
träffat Freire 1968. Även Jan-Erik Perneman vid Svenska Mis-
sionsförbundet spelade en roll här. Han hade skrivit artiklar med 
Walter Persson, en avhandling med inspiration av Freires 
arbete23, och stod, tillsammans med Walter Persson, också bak-
om den första inbjudan av Freire till Sverige 1973.24 

Innan arbetet vid Kyrkornas Världsråd i Genève hade Freire 
vistats ett år vid Harvard University i USA (1970). Detta bidrog 
naturligtvis till att hans pedagogiska arbete också fick teoretisk 
status. Paulo Freires texter fick framför allt betydelse vid olika 
lärosäten, som universiteten i Göteborg, Stockholm och Lund. 
Freire var också en återkommande gäst vid Stockholms univer-

20 Det var också här jag själv träffade Freire första gången och gjorde en intervju 
med honom sommaren 1976; se Staffan Selander, ”Paulo Freire, dialogpedagogik 
och alfabetisering”, Krut, vol. 1, nr 2, s. 6–17.  
21 Paulo Freire, Cartas à Guiné-Bissau. Registros de uma experiência em processo 
[”Brev till Guinea-Bissau. Anteckningar från ett experiment under utveckling”] 
(Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978). 
22 Jag intervjuade Walter Persson den 16 oktober 1979. 
23 Se t.ex. Jan-Erik Perneman, Medvetenhet genom utbildning. Ett försök att utifrån 
Paulo Freires perspektiv forma ett ledarutbildningsprogram och beskriva utfallet i 
termer av kvalitativa skillnader (Göteborg: Göteborgs universitet, 1977); Jan-Erik 
Perneman & Walter Persson, ”Att bli allt mer medveten”, Kristet Forum, nr 4–5, 
1974; Birgit Rodhe, ”Människosyn i skolan”, Kristen humanism, Årsbok 1977. 
24 Freire hade ett digert program, med besök på universiteten i Göteborg och Stock-
holm, Svenska Ekumeniska rådet och Latinamerika-Institutet. Dessutom träffade han 
lärare inom vuxenutbildning, kristna studiecirklar samt missionsledare. 
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sitet. Då han redan praktiskt-pedagogiskt hade visat framgångar 
med sitt alfabetiseringsarbete, fanns det utrymme att använda 
hans pedagogik, till exempel i alfabetiseringsarbetet inom ramen 
för ALFAVUX och inom läsutveckling som LTG (Läsning på 
Talets Grund). LTG utvecklades av Ulrika Leimar långt innan 
Freire och dialogpedagogiken blev populära. Efterhand kom hon 
dock att vidga sin egen förståelse av LTG som en arbetsmetod 
som påverkar hela undervisningsklimatet i skolan, och detta 
sammanhang knöt hon då främst an till dialogpedagogiken.25 

Även under arbetet med SIA-utredningen om skolans inre 
arbete, som främst rörde de organisatoriska ramarna, disku-
terades dialogpedagogiken (som i andra sammanhang knöts till 
Freire) då man diskuterade betydelsen av social fostran och 
motivation. I PM 67 diskuteras dialogpedagogiken som en grund 
för övergången mellan förskolan och lågstadiet. I PM 68 fokus-
eras däremot övergången mellan olika stadier i grundskolan, och 
då knyts detta i ställe till Piaget. Detta återkommer också i 
betänkandet. I propositionen, däremot, framhålls ett dialogpeda-
gogiskt förhållningssätt.26 I en intervju svarade Sven-Åke Johans-
son, som då var huvudsekreterare, att det fanns en vilja att bryta 
den då rådande utbildningsteknologiska dominansen. Själv var 
han dock mer påverkad av lärdomarna från olika former av folk-
bildningsarbete som grupparbete, studiecirklar och lägerskolor.27 

I slutet av 1960-talet började man diskutera barnstugeverk-
samheten i termer av att nu är ”pionjärtiden slut”. Barnstugorna 
stod inför en kraftig expansion, och frågan om hur man skulle 
koppla samman barnstugans verksamhet med skolans arbete 
hade aktualiserats. Olika ledamöter gjorde studieresor till bland 
annat England och (dåvarande) Västtyskland, och man började 
diskutera olika teoretiska förankringar som stod att finna hos 
Arnold Gesell, Jean Piaget och Erik H. Erikson, men även hos 

 
25 Se till exempel artiklar i tidskriften Förskolan under 1973–1974. 
26 Proposition 1975/75:39. Skolans inre arbete, s. 226ff. 
27 Jag gjorde min intervju med Johansson den 1 november 1980. Redan tidigare 
hade han dock skrivit om detta, till exempel i Kristendom och skola, 1974, nr 4, s. 12. 
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den behavioristiskt orienterade Arthur W. Staats (PM 6). I ut-
redningsarbetet kan man skönja en balansgång mellan det då 
dominerande utvecklingspsykologiska tänkandet och det allt 
mer aktuella inlärningsteoretiska tänkandet. Senare skrivs även 
relationsinlärningens betydelse fram (PM 50). Men redan i PM 
47 diskuteras tre pedagogiska modeller: förmedlingspedagogik, 
utvecklingspedagogik och dialogpedagogik. 

Något senare, i PM 54, diskuterar man framsynt att en teo-
retisk grundval för utveckling som måste 1) kunna beskriva och 
förklara såväl den tankemässiga som känslomässiga utveck-
lingsprocessen som en helhet; 2) såväl inom individen och som 
ett samspel med yttre faktorer; samt 3) som en livslång process.28 
Man konstaterar då också att de teoretiska riktningar som finns 
inte räcker till för att stödja detta arbete,29 vilket skapar ett såväl 
ideologiskt som teoretiskt utrymme för att koppla samman dia-
logpedagogiken med Freires pedagogik.30  

Friheten och de osynliga ramarna 
När ord som medvetandegörande och frigörande används väld-
igt ofta, som under decenniet efter 1968, laddas de med så många 
olika innebörder att de till slut tappar sin udd och kraft. Revo-
lution var till exempel ett laddat ord, ofta med innebörden frihet 
från politiskt och ekonomiskt förtryck. Men för Freire betydde 
revolution främst en kulturell revolution där människor blev 
medvetna om sin situation. Så småningom tog han också av-
stånd från begreppet ”medvetenhetsskapande”, eftersom ordet 
blev så korrumperat i både Latinamerika och USA. 

28 PM 54, 23 september 1971, version 1, s. 10, Innehåll och metoder i förskoleverk-
samheten (Diskussions-PM från 1968 års Barnstugeutredning, 1971), Se vidare 
Selander, Textum Institutionis, s. 122–137. 
29 Jämför Gertrud Schyl-Bjurman, Förskolan. En teoretisk bakgrund. (Lund: Liber 
Läromedel, 1977). 
30 Jämför Gertrud Schyl-Bjurman & Karin Strömberg-Lind, Dialogpedagogik (Lund: 
Liber, 1977). 
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Det har allt sedan 1970-talet förekommit otaliga artiklar om 
Freires pedagogik och om dialogpedagogiken,31 liksom kritiska 
diskussioner av Freires filosofi och pedagogiska praktik, inte 
minst vad gäller hur Freires arbeten har använts för att främja 
egna syften.32 Den då nystartade tidskriften KRUT – Kritisk ut-
bildningstidskrift – gav 1977 ut ett temanummer med titeln ”Fri-
görande dialog?”,33 och dialogpedagogiken som samhälls-
fenomen diskuterades av Daniel Kallós.34 Sixten Marklund hävd-
ade att ”dialogpedagogiken är en nebulosa”,35 och Hasselgren, 
Johansson och Lindblad underströk att dialogpedagogiken uppe-
höll en traditionell bild av en abstrakt individ.36 De kritiska 
diskussionerna bidrog nog även till att varken Siv Thorsells bok 
om försök i förskolan från 1979, eller Gertrud Schyl-Bjurmans 
avhandling om implementeringen av barnstugeverksamheten 
från 1982, behandlar Freires betydelse för dialogpedagogiken.37 

Vad gäller Freires pedagogik vill jag här främst ta upp en 
kritisk fråga som närmast faller under begreppet ”den dolda 
läroplanen”. Freire hävdade att alfabetisörerna skulle gå ut till 
folket, diskutera aktuella frågor med dem, vilka sedan skulle ut-
göra underlag för de generativa ord som skulle användas i själva 
alfabetiseringsundervisningen. Samtidigt fanns det mängder 

 
31 För en sammanställning, se Selander, Textum Institutionis, s. 240–256. 
32 Rodd Kidd & Krishna Kumar, ”Co-opting Freire. A Critical Analysis of Pseudo-
Freirean Adult Education”, Economic and Political Weekly, nr 1–2, 1981, s. 27–36; 
Staffan Selander, ”The Case of Freire. Intellectuals and the Transformation of Ideas 
– Notes on Ideology and Context”, Journal of Curriculum Studies, vol. 22, nr 6, 
1990, s. 557–564. 
33 Krut, ”Tema: Frigörande dialog?”, vol. 1, nr 2, 1977 
34 Daniel Kallós, Den nya pedagogiken. En analys av den s.k. dialogpedagogiken som 
svenskt samhällsfenomen. (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1978). 
35 Artikel i Skolvärlden nr 14, 1977. 
36 Björn Hasselgren, Jan-Erik Johansson & Sverker Lindblad, Rörande dialogpeda-
gogik och allmänutbildning, Rapport från FRU-projektet, nr 12 (Göteborg: Göte-
borgs universitet, 1976). 
37 Siv Thorsell (red.), Försök i förskolan (Lund: Liber Läromedel och Socialstyrelsen, 
1979); Gertrud Schyl-Bjurman, Central intention och lokal verklighet, pedagogisk 
implementering av ett central utarbetat målprogram – en fallstudie (Lund: Liber 
Förlag, 1982). 
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med förtryckt material som hade en inriktning mot vissa be-
stämda teman. Freire verkade alltså trots allt ha haft en ganska 
bestämd egen bild av vad alfabetiseringsarbetet skulle fokusera 
på. Detta bidrog också till att hans alfabetiseringsidé var svårare 
att praktiskt anpassa till olika undervisningssituationer i exis-
terande skolarbete. Den frigörande idén kring temat ”om skolan 
inte fanns” hade med andra ord svårt att möta realtiderna i ”den 
skola som nu ändå finns”.38 Vi ska nu gå in på följande frågor: 
dels om hela denna omfattande pedagogiska diskussions- och 
försöksverksamhet, som så dominerade 1970-talet, helt har för-
svunnit från den pedagogiska dagordningen; dels om det över-
huvudtaget finns något värdefullt att knyta an till i dag?  

Dialogiskt orienterad pedagogik i dag 
Det förefaller uppenbart att den frigörande och medvetenhets-
höjande pedagogik som under 1970-talets kopplades samman 
med så olika företeelser som missionsarbete, politisk revolution 
och barnstugeverksamhet har försvunnit. I denna mening var de 
pedagogiska diskussionerna verkligen barn av sin tid. Men om vi 
tar en liten annan vinkel kan även andra aspekter lyftas fram. 
Först ska vi se på frågan om Freire-inspirerat arbete i dag. 

Freire återvände 1980 från sin exiltillvaro till Brasilien, där 
han verkade som professor vid Universitetet i São Paulo samt 
som utbildningsminister i delstaten São Paulo. 2005 utkom ett 
temanummer om Paulo Freires pedagogik i en brasiliansk tid-
skrift,39 och 2007 utgavs en specialutgåva av Freire rörande ut-
bildningens och vikten av det pedagogiska arbetets självständig-
het.40 Vid Instituto Paulo Freire (IPF) som grundades 1992 har 
man också kontinuerlig gett ut olika skrifter och dessutom hålls 

38 Jämför Nils Christie, Om skolan inte fanns (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1972). 
39 Coleção memória da pedagogia – Paulo Freire, a utopia do saber (Viver: Mente & 
Cérebro, Memória da Pedagogia, No 4 – Paulo Freire, 2005). 
40 Paulo Freire, Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa 
(São Paulo: Paz e Terra, 2007). 
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regelbundet seminarier och konferenser om Freires betydelse i 
dag.41 I en nyligen publicerad artikel diskuteras till exempel 
Freires erfarenheter av sin vistelse i exil, men också för den 
betydelse som hans pedagogiska tänkande kan ha i dag i en värld 
som allt mer – social sett– dras isär.42 Och den aktuella frågan i 
dag handlar förstås om hur den nya, starkt högerinriktade reger-
ingen i Brasilien, under den nye presidentens Jair Bolsonaros 
ledning, kommer att förhålla sig till Freires pedagogiska idéer. 

Freires eget tänkande knöt an till filosofer som Martin Buber 
och Karl Jaspers, utöver de filosofer och teologer som tidigare 
nämnts. Den dialogiska tankefiguren sammanfaller även, menar 
jag, med Emmanuel Levinas etiska förhållningssätt och Michail 
Bakthins dialogiska tänkande. Vi ser här en tanketradition (en 
djupliggande tankefigur) som knyter an till frågan om hur man 
kan kultivera det mänskliga.43 Detta är inte minst viktigt i dag, i 
en tid som allt mer kännetecknas av ökande sociala klyftor, kul-
turell mångfald i skolan, distribuerad information och digital-
iserad undervisning (med nya former av spel och simulerings-
program).44  

Det finns fortfarande en skandinavisk tradition av kollaborativt 
arbete, såväl inom utbildningssfären som inom designorienterat 
utvecklingsarbete och i designorienterad forskning.45 Det lärandet 
som i dag sker utanför skolan blir också allt viktigare för det peda-
 
41 Se Moacir Gadotti (red.), Paulo Freire. Uma bibliografia (São Paulo: Editora e 
Livraria, Instituto Paulo Freire, 1996); Carlo Alberto Torres, Fransisco Gutiérrez, 
José Eustáquio Romão, Moacir Gadotti & Walter Esteves Garcia, Reinventando 
Paulo Freire no século 21 (São Paulo: Editora e Livraria, Instituto Paulo Freire, 
2008). 
42 Débora Mazza & Nima Imaculada Spigolon, ”Educação, exílio e revolução – o 
camarada Paulo Freire”, Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (RBPA) 
Maio/Ago 2018, vol. 3, nr 8, s. 203–220. 
43 Anders Burman, Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal education, 
bildning och tänkande (Göteborg: Daidalos, 2018). 
44 Se t.ex. Hans-Christian Arnseth, Thorkild Hanghøj, Thomas Duus Henriksen, 
Morten Misfeldt, Rober Ramberg & Staffan Selander, Games and Education. 
Designs in and for Learning (Leiden, Boston, Paderborn & Singapore: Brill Publica-
tion, 2018). 
45 Selander, Didaktiken efter Vygotskij. 
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gogiska/didaktiska arbetet i skolan (ett exempel är Maker-spaces). 
Dessutom har lärare i dag redskap att designa sin undervisning på 
ett sätt som sträcker sig långt utanför det traditionella klass-
rummets tidsrum. Erfarenheter från dessa olika sociala fält upp-
rätthåller tanken om ett dialogiskt, kommunikativt förhållande i 
lärprocessen, där man (dialogiskt) kan knyta an till elevernas egna 
erfarenheter, meningsskapande och kunnande. Så även om ”dia-
logpedagogiken” är död och befrielsepedagogiken känns avlägsen, 
så förblir den grundläggande tankefiguren ”dialogen i pedagogik-
en/didaktiken” fortfarande aktuell. 
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Den progressiva folkbildningens gränser 
Frigörelsepedagogikens uppgång och fall inom 

den finlandssvenska folkdemokratin

JONAS AHLSKOG & MATS WICKSTRÖM 

Den kommunistiska rörelsens revolutionära mål är knutet till en 
teoretiskt driven samhällsanalys. Som Lenins berömda deklara-
tion lyder: ”Utan en revolutionär teori kan det inte heller finnas 
någon revolutionär rörelse”.1 Utifrån denna epokgörande pre-
miss var det självklart att frågor om folkbildningens innehåll och 
form blev avgörande för den kommunistiska rörelsens initiativ 
att väcka arbetarnas revolutionära klassmedvetenhet under 
1900-talet. Denna uppsats undersöker en politisk och ideologisk 
strid om den progressiva folkbildningens pedagogik som upp-
stod i kölvattnet av revoltåret 1968 inom den finlandssvenska 
folkdemokratiska bildningsorganisationen Folkets Bildningsför-
bund (FBF). Undersökningens syfte är att blottlägga den ideo-
logiska konfliktzon som uppstod mellan å ena sidan den etab-
lerade kommunistiska kaderns traditionella leninistiska uppfatt-
ning om den progressiva folkbildningens karaktär och ändamål, 
och å andra sidan den nya vänsterns dialogiska folkbildningssyn 
som i det här fallet inspirerades av den brasilianske filosofen 
Paulo Freires frigörelsepedagogik. Genom undersökningen visas 
hur frågorna om den progressiva folkbildningens pedagogik, och 
därmed även frigörelsepedagogikens framgångar och motgångar 
i Finland, var sammanvävda med en specifik historisk kontext av 
makt- och ideologikamp inom den finländska kommunismen. 

1 Vladimir I. Lenin, Vad bör göras? Brännande frågor för vår rörelse (Moskva: Pro-
gress, 1972), s. 25. 
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Uppsatsen utgör samtidigt ett av de första bidragen till forsk-
ningen om folkbildningens pedagogik till vänster om social-
demokratin i Finlands svenska historia.  

Den folkdemokratiska rörelsens finlandssvenska 
bildningsförbund 

Folkets Bildningsförbund (FBF) grundades den 24 april 1946 i 
Helsingfors av Finlands Svenska Arbetarförbund (FSA, formellt 
anslutet som ett partidistrikt till Finlands socialdemokratiska 
parti, SDP) och den svenska sektionen av Demokratiska För-
bundet för Finlands Folk (DFFF, en val- och paraplyorganisation 
till vänster om SDP dominerad av Finlands kommunistiska 
parti, FKP). Alla medlemmar av FKP var kollektivanslutna till 
DFFF, vars medlemmar kallades för folkdemokrater. Merparten 
av DFFF:s finlandssvenska medlemmar var inte kommunister, 
men de ledande folkdemokratiska organen kontrollerades av en 
kommunistisk kader. FBF bildades uttryckligen som ett finlands-
svenskt och socialistiskt bildningsförbund. Arbetarnas Bild-
ningsförbund (ABF) i Sverige var förebilden för FBF och en 
representant för ABF deltog även på FBF:s konstituerande möte. 
Till skillnad från ABF, där kommunisterna, liksom i den svenska 
arbetarrörelsen i övrigt, var underordnade de hegemoniska 
socialdemokraterna, var FBF ett gemensamt projekt mellan de 
finlandssvenska socialdemokraterna och de kommunistiskt 
ledda folkdemokraterna på minoritetsnationell botten i syfte att 
förena den finlandssvenska arbetarrörelsen.2 Efter att folkfronts-
samarbetet mellan SDP och DFFF, som i riksdagsvalet 1945 
erhållit 50 respektive 49 av den finska riksdagens 200 mandat, 
bröt ihop på riksnivå år 1948 dröjde det inte länge innan det 
även började knaka i FBF:s finlandssvenska fogar. På årsmötet 

 
2 För en diskussion av begreppet minoritetsnation och dess roll inom den socialist-
iska arbetarrörelsen, se Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta & Mats Wickström, 
”Nationen i klasskampen. Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetar-
rörelsen”, Historisk tidskrift 138:3 (2018), s. 452–479. 
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1949 marscherade socialdemokraterna ut och återvände aldrig. 
FBF förblev dock ett självständigt, statsunderstött och svensk-
språkigt folkbildningsförbund inom ramen för den finländska 
folkdemokratin i allmänhet och den finlandssvenska folkdemo-
kratiska rörelsen i synnerhet fram till DFFF:s upplösning år 
1990.3 

Från början av 1950-talet fram till mitten av 1970-talet leddes 
FBF:s verksamhet av kommunisten och bildningsborgaren Harri 
Edgren. Med sin högborgerliga bakgrund, passion för skönlit-
teratur och konvertering till kommunismen i vuxen ålder var 
han något av en udda fågel inom efterkrigstidens finlands-
svenska folkdemokrati. Trots, eller snarare på grund av, sin bild-
ningsborgerlighet kom Edgren dock att framträda som en av rör-
elsens mest färgstarka personligheter i sin roll som sekreterare 
och självutnämnd studierektor för FBF. Enlig Edgren var det en 
förutsättning för den kommunistiska klasskampen att arbetarna 
skolades in i den egna nationens (finlandssvenskarnas) rika kul-
turarv av litteratur och konst. Detta gav tidvis upphov till kon-
flikter mellan Edgren och de kommunistiska partifunktionär-
erna, som hellre sett att FBF fokuserat på fackförenings- och 
kommunalkunskap än studiecirklar i och bokutställningar om 
finlandssvensk litteratur. Edgren, som var född år 1909, hade 
också en för sin generation av bildningsmän tidstypisk syn på 
folkbildningens pedagogiska upplägg: folkbildaren var en läro-
mästare som med auktoritet och ideologiskt patos skolade 
arbetar- och bondebefolkningen från en upphöjd position. Som 
Edgren bestämt hävdade gällande pedagogikens hierarki: 
”Studieledarens och lärarens centrala ställning får inte sättas 
ifråga. Och det inte minst då det gäller den pedagogiska aspekt-
en, som alltid är avgörande i det här sammanhanget. Vuxenun-

3 Mats Wickström & Jonas Ahlskog, ”Socialt och kulturellt vakna medborgare. 
Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bild-
ningsförbund r.f., 1945–1949”, Historisk Tidskrift för Finland 102:2 (2017), s. 255–
285. 
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dervisning är naturligtvis inte ett fält där vem som helst kan 
skörda lagrar hur som helst.”4 

Den allvarligaste konflikten mellan Edgren och den finlands-
svenska kommunistiska kadern seglade upp mot slutet av hans 
över två decennier långa tid som studierektor. Edgrens stora för-
syndelse i kaderns ögon var inte hans traditionella och hier-
arkiska pedagogik, utan att han i följderna av 1968 års politiska 
ungdomsradikalisering allierade sig med den ortodoxa parti-
fraktion som ville vrida FKP och folkdemokratin (tillbaka) till 
vänster.5 Denna partifraktion kom att kallas minoritetskommu-
nister, eller ”taistoiter” utgående från FKP:s viceordförande 
Taisto Sinisalo. Från slutet av 1960-talet var minoritetskommu-
nisterna i öppen konflikt med sina huvudmotståndare, majori-
tetskommunisterna. Konflikten gällde ett brett spektrum av 
ideologiska och organisatoriska frågor, men mest avgörande var 
förhållningssättet till Sovjetunionen, reformism och samarbete 
med andra partier. I regel drevs minoriteten av kommunistisk 
renlärighet, revolutionsiver och en syn på Sovjetdiktaturen som 
en nödvändig del av kampen mot kapitalismen. 

På finlandssvenskt håll var det främst unga studenter, där-
ibland Finlands kanske i dag mest kända kapitalist Björn Wahl-
roos, i universitetsstäderna Helsingfors och Åbo, som bar upp 
minoritetskommunismen. Under början av 1970-talet fungerade 
FBF som den finlandssvenska minoritetskommunismens cen-
tralorganisation, vilket den äldre generationen majoritetskom-
munister, som fortfarande formellt kontrollerade förbundet, ville 
få ett slut på utan att rensa ut den etablerade och på fältet popu-
läre Edgren. När Edgren gick i pension år 1974 uppenbarade sig 
en möjlighet för det gamla partifunktionärsgardet att äntligen bli 
av med det ungdomliga minoritetsinflytandet över FBF och få till 

 
4 Harri Edgren, ”Harri Edgren möter intet kulturmotstånd”, Landsbygdens folk 9 
november 1962. 
5 Mats Wickström & Jonas Ahlskog, ”’Vi lever och kommer att leva’. Kommunisten 
och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlev-
nad”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 94, 2019, s. 103–133. 
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stånd den länge efterlängtade politiska instrumentaliseringen av 
bildningsverksamheten. Majoritetsfalangen saknade dock lämp-
liga kandidater och de enda övriga kompetenta och icke-
minoritetskommunistiska sökandena till tjänsten var nyvänster-
feministerna Birgitta Boucht och Carita Nyström, som inkom 
med en gemensam ansökan om att bli förbundssekreterare res-
pektive studierektor för Folkets Bildningsförbund. För att befria 
FBF från minoriteten och med förhoppningar om att kvinnorna 
skulle ställa sig i det majoritetskommunistiska ledet anställde de 
äldre majoritetsmännen i FBF:s styrelse Boucht och Nyström 
hösten 1974.6 

Frigörelsepedagogikens intåg i folkdemokraternas 
finlandssvenska bildningsförbund 

Boucht och Nyström inledde sitt ledarskap med en tudelad pro-
gramförklaring vid FBF-årsmötet den 23 april 1975. Program-
förklaringen deklarerade å ena sidan kontinuitet gällande för-
bundets organisatoriska finlandssvenska autonomi, medan den å 
andra sidan inbegrep radikala förändringar av förbundets peda-
gogik. Organisatoriskt sett framhöll Boucht och Nyström vikten 
av att FBF förblev en autonom socialistisk finlandssvensk bild-
ningsorganisation som skulle konkurrera med Svenskfinlands 
borgerliga och socialdemokratiska bildningsinstitutioner. Boucht 
och Nyström motsatte sig bestämt planerna på en sammans-
lagning med den finskspråkiga folkdemokratiska bildnings-
organisationen Kansan Sivistystyön Liitto (KSL), som grundats 
år 1963. För Boucht var frågan inte heller i första hand ekonom-
isk och administrativ utan av ideologisk, socialistisk och mino-
ritetsnationell, betydelse: 

6 Styrelseprotokoll 10 september 1974, Folkets Bildningsförbund, Folkets Arkiv 
(FA), Helsingfors. 
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Det måste tvärtom vara av väsentlig betydelse för de svensk-
språkiga folkdemokraterna och kommunisterna att hela tiden 
hålla vid liv medvetandet om hur viktigt det är för hela vår 
svenskspråkiga rörelse att ha en egen självständig kultur- och 
bildningsorganisation som primärt har till uppgift att verka 
bland den finlandssvenska arbetande befolkningen. Gör inte 
FBF det så kan vi vara förvissade om att de andra studieorgani-
sationerna träder till och lägger beslag på det svenska fältet. 
Redan idag studerar många av våra faktiska och potentiella 
meningsfränder inom Svenska studieförbundets ram, bl.a. där-
för att man där haft ett bredare utbud kurser som FBF inte kun-
nat erbjuda alternativ till. Också studieverksamheten avspeglar 
Svenska folkpartiets hegemoni i Svenskfinland. Det finns ingen 
anledning för FBF att ytterligare stärka den hegemonin genom 
att ge upp sin självständighet och sin vilja att gå ut på så bred 
som möjligt. Behovet av ett progressivt kultur- och utbild-
ningsalternativ för finlandssvenskarna är skriande. Det måste 
vara FBF:s uppgift att tillfredsställa detta behov. Och för att 
kunna göra det måste vi ge upp tron på myten om det tvåspråk-
iga finlandssvenska folket som får sina behov tillgodosedda 
genom finskspråkiga organisationer med svenskspråkig hjälp-
personal.7  

Denna plädering för såväl alternativ som självrådande finlands-
svensk kultur och utbildning var samtidigt ett slag mot såväl det 
borgerliga Svenska folkpartiet som mot den samtida tvåspråkig-
hetsideologi som slopade enspråkigt svenska organ. Det var 
också ett försök från de nya verksamhetsledarnas sida att lägga 
sin prägel på förbundet och avstyra sammanslagningstanken, en 
tanke som närts av den kommunistiska kadern sedan det finsk-
språkiga KSL:s grundande år 1964. Förbundet var inne i en för-
ändringsprocess, men i denna fråga följde de nya funktionärerna 
Edgrens minoritetsnationalistiska linje som hade direkt stöd i 
bolsjevikisk nationalitetsteori.8 
 
7 Årsmötesprotokoll 23 april 1975, Folkets Bildningsförbund, FA.  
8 För en diskussion om den bolsjevikiska nationalitetsteorins relation till den fin-
landssvenska nationaliteten, se vår artikel ”Stalin och det svenska i Finland. Kom-
munistisk nationalitetsteori och den tidiga finländska folkdemokratin”, Historiska 
och litteraturhistoriska studier 93 (2018), s. 135–159.  
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Det var inom pedagogiken som den nya ledningen krävde en 
djupgående omläggning av förbundets folkbildningsverksamhet. 
För att förstå radikaliteten i Bouchts och Nyströms reformer är 
det viktigt att först beakta den rådande idén om folkbildningens 
roll inom den finländska kommunismen.9 Den klassiska fram-
gångsberättelsen för Finlands kommunister var utan tvekan 
oktoberrevolutionen med dess främsta teoretiker Lenin i spetsen. 
Oktoberrevolutionens succé bekräftade bolsjevikernas avant-
gardistiska organisationsteori: framgång nås om den kommu-
nistiska rörelsen leds av professionell elit av revolutionära 
arbetare och intellektuella. Det är också som ett argument för 
avantgardism som Lenins kanske mest lästa skrift om kom-
munistiskt organisationsarbete, Vad bör göras?, ofta tolkas. Ett 
centralt element i Lenins inflytelserika pamflett är misstron mot 
arbetarnas spontana organisationsförmåga, som Lenin ansåg 
aldrig kunde avancera förbi reformism och ”tradeunionism” 
eftersom revolutionärt klassmedvetande inte uppkom automat-
iskt med klasskampen. I sammanhanget citerade Lenin därför 
med gillande Karl Kautskys idé om att det är partiets uppgift att 
”inympa hos proletariatet [...] medvetande om dess ställning och 
uppgift”.10 Med andra ord, kommunistisk ideologi och revolu-
tionär teori föddes inte naturligt hos arbetarna själva, utan måste 
ges till dem från ovan av revolutionära ledare som förstod arbet-
arnas klassposition bättre än de själva gjorde.  

Kontrasten till den leninistiska uppfattningen om ledarskap-
ets roll framkommer tydligt i Bouchts och Nyströms idéer om 

9 Se exempelvis Kari Kantasalmi, ”Kansan Sivistystyön Liitto: Toimintalinjoja ja 
refleksiivisyyden pulmia”, i Kari Kantasalmi, Liisa Korhonen & Jukka Tainio (red.), 
Sivistystyön itseymmärrys. Tekstejä järjestöllisestä sivistystyöstä (Helsinki: Kansan 
Sivistystyön Liitto, 2004), s. 7–71. 
10 Lenin, Vad bör göras?, s. 39. Kursiv i original. Lenin anmärkte också att revolu-
tionärt klassmedvetande är en skapelse av socialistisk teori och inte av arbetarnas 
egen självförståelse. Den socialistiska teorin uppkommer i sin tur enbart genom ini-
tiativet från ”bildade representanter för de besittande klasserna, av intellektuella”. 
Och Lenin påminde att Marx och Engels själva tillhörde sin tids bildade borgerliga 
klass. Se Lenin, Vad bör göras?, s. 31. 
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medlemmarnas aktiva deltagande i bildningsarbetet. Boucht 
framhöll att FBF:s framtid som ett friskt autonomt alternativ 
krävde att medlemsorganisationerna tog sitt ansvar också i den 
konkreta bildningsverksamheten. FBF:s funktionärer hade inte 
möjlighet att grunda och leda studiecirklarna och borde inte 
heller göra det: 

[D]är måste varje organisation och varje intresserad grupp 
mänskor själva kartlägga sina behov och ta sina egna initiativ. 
Och då måste man se så brett som möjligt på själva kultur- och 
studiebegreppet, våga tala om sina verkliga behov och intressen. 
Vi måste frigöra mänskors egna skapande resurser, understryka 
att kultur är delaktighet, att det är omöjligt att upprätthålla en 
kultur om vi inte släpper till mänskors egen skapande förmåga, 
litar på dem. Det talas så högtidligt, också i studiearbetet, om att 
vi behöver ledare, folk som säger hur det skall vara. Och om 
dessa ledare och föreläsare inte finns på plats så tror man att det 
inte blir några studier. [---] Så kan det inte fortsätta. Nu måste 
vi få med i vår verksamhet alla dem som tror på möjligheterna 
till och känner behov av att delta i ett demokratiskt kultur- och 
utbildningsarbete på finlandssvenskt håll, och alla dem som 
vågar ha en vision av hur detta arbeta skall utformas och vad det 
skulle innebära på vägen till reell jämlikhet i vårt samhälle.11 

Idealen som uttrycktes för den progressiva folkbildningen – 
delaktighet och tillit till folket – hörde överhuvudtaget inte hem-
ma i folkdemokraternas leninistiska synsätt. Frågan om folkets 
delaktighet i bildningsprocessen var däremot en alldeles avgör-
ande del av den brasilianska befrielsepedagogen Paulo Freires 
teorier. Den kanske mest centrala idén hos Freires pedagogik är 
att varje försök till att organisera och befria samhällets förtryckta 
måste utgå från tilliten till folkets egna förmågor. Som Freire 
skriver: 

 
11 Årsmötesprotokoll 23 april 1975.  
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[Ledarna] talar till folket, men litar inte på det; och tillit till 
folket är en ofrånkomlig förutsättning för revolutionär hand-
ling. […] [D]et är nödvändigt att lita på de förtryckta och deras 
förmåga att resonera. Alla som saknar denna tillit kommer att 
misslyckas med att skapa (eller kommer att överge) dialog, 
reflektion och kommunikation och istället förfalla till att an-
vända slagord, kommunikéer, monologer och instruktioner.12  

Freires tankegångar bröt med folkdemokraternas i grunden hier-
arkiska syn på folkbildning som, i enlighet med Lenins dok-
triner, tvärtom baserades på misstron till folkets eget initiativ. 
Att använda sig av slagord, kommunikéer och instruktioner – 
vilket Freire beskriver som förfall – betraktades av finländska 
kommunister som omistliga och oproblematiska verktyg för det 
revolutionära avantgardets propagandaarbete. I kontrast menar 
Freire också att de förtryckta inte ska befrias genom ledarskapets 
handlingar från ovan för att ”inympa” revolutionärt medvet-
ande, utan genom att via jämlika dialoger med ledarna ta i bruk 
sina egna resurser och förmågor i befrielsekampens tjänst. I 
direkt konflikt med den leninistiska synen på revolutionärt 
ledarskap skriver Freire: 

Den korrekta metoden för revolutionärt ledarskap i befrielse-
syfte är således inte ”befrielsepropaganda”. Inte heller kan ledar-
skapet bara ”inplantera” tron på frihet hos de förtryckta och på 
det sättet tro sig vinna deras tillit. Den rätta metoden ligger i 
dialog. Övertygelsen hos de förtryckta, att de måste kämpa för 
sin egen frihet, är inte en gåva skänkt av det revolutionära ledar-
skapet, utan är ett resultat av deras egen conscientização [med-
vetandegörande].13 

Det ideologiska avståndet mellan Freires dialogiska befrielse-
pedagogik och den av folkdemokraterna omhuldade leninistiska 
avantgardismen var avgrundsdjup. Genom att introducera 

12 Paulo Freire, Pedagogik för förtryckta (Stockholm: Gummessons, 1972), s. 57 och 63. 
13 Freire, Pedagogik för förtryckta, s. 64.  
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Freires idéer i sin programförklaring för FBF:s framtid – om än 
utan att nämna hans namn – bröt därmed den nya ledarskaps-
duon med det rådande pedagogiska paradigmet inom folkdemo-
kratin. Bouchts plädering för demokrati och tillit var likaså ett 
avståndstagande från auktoritära drag i den folkdemokratiska 
rörelsen inför en församling som inkluderade kommunister 
härdade i hårdföra hierarkier. Ingen av dessa hade dock något att 
invända mot det nya manifestet för FBF. Den enda som tog till 
orda efter anförandet var veterankommunisten Runar Nordgren, 
som gav avsikten att ”på alla sätt” bevara FBF:s självständighet 
sitt stöd.14 Med andra ord, den kommunistiska kadern bekräft-
ade sitt stöd för förbundets finlandssvenska autonomi medan 
frågan om pedagogiken passerades i tysthet, än så länge.  

Bildning med folket 
Freire poängterar ofta att den revolutionära undervisaren arbetar 
med och inte för folkets befrielse, samt att varje arbete med måste 
starta från en djupgående förståelse av folkets världssyn.15 Efter 
Bouchts inledning tog Nyström till orda och beskrev en framtid 
för bildningsförbundet som idémässigt uttryckte en verksam-
hetsplan för freireanskt arbete med det finlandssvenska folket. 
Framför allt menade Nyström att FBF därför måste nå och 
engagera dem som nu var studiemässigt förfördelade. I vad som 
kan tolkas som en kritik av minoritetskommunisterna anförde 
Nyström att ett fokus på de teoretiskt och ideologiskt medvetna 
högskolestuderandes studier endast förstärkte ojämlikheten i 
samhället. För att motarbeta ojämlikheten krävdes ett uppsök-
ande arbete, som i sin tur krävde medlemsorganisationernas 
stöd. Nyström konstaterade också att FBF hade en av de lägsta 

 
14 Årsmötesprotokoll 23 april 1975. 
15 Se exempelvis Freire, Pedagogik för förtryckta, s. 65, 70, 97. Att arbeta enbart för 
folket resulterar i en kulturinvasion och återspeglar enbart ledarskapets ”förmedlar-
sjuka”. 
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andelarna kvinnliga studiecirkeldeltagare av de finländska stu-
diecentralerna.16  

Det var dock framför allt en särskild grupp som Nyström ville 
inkludera i studiecirkelverksamheten: ”veteranerna inom rörels-
en med deras rika erfarenhet av arbetsliv, av landets historiska 
skeenden och av organisations- och politisk verksamhet.” För 
Nyström var veteranernas kunskaper ovärderliga resurser ”för 
allt progressivt kulturarbete”. En antidot mot den ”alienation 
från verkligheten” som den etablerade utbildningen skapade 
genom särskiljandet mellan ”att veta och att handla”. Nyström 
uppmålade en dystopisk bild av den samtida samhällsutveck-
lingen: ”Den tekniska utvecklingen har färgat hela vårt förhåll-
ande till verkligheten och livet.” Det fanns dock en väg tillbaka 
mot en hoppfullare framtid, men den gick varken via den typ av 
studier som FBF bedrivit under Edgren eller kommunistisk 
kaderutbilding:  

Vi måste tillbaka till källorna och rötterna för att återfinna de 
konkreta relationerna mellan människa – natur, människa – 
människa, människa – samhälle och människa – samhällsom-
vandling. Detta måste få djupgående konsekvenser för cirkel-
pedagogiken, som idag är skamligt försummad.17  

Rent konkret utmynnade Nyströms vision i en import av det 
svenska projektet Bygd i förvandling, som Nyström lärt känna 
när hon arbetade som lektor vid Nordens folkliga akademi i 
Kungälv i Sverige.18 Bygd i förvandling hade sin upprinnelse i 
TRU:s (dåvarande Utbildningsradions) programserie med sam-
ma namn som sändes 1974. Serien gav upphov till ett omfatt-
ande och aktivt studiecirkelarbete kring lokalhistoria i olika delar 
av Sverige. Som studiecirkelprojekt inom svenska ABF inbegrep 
Bygd i förvandling kartläggning och dokumentation av det egna 

16 Årsmötesprotokoll 23 april 1975. 
17 Årsmötesprotokoll 23 april 1975. 
18 E-postsvar från Carita Nyström 23 juli 2015.  
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samhällets, inklusive arbetarrörelsens, historia. Deltagarna arbet-
ade enligt devisen ”gräv där du står”, en paroll som 1978 skulle 
göras känd genom den svenske författaren Sven Lindqvists bok 
med samma namn.19  

Nyström presenterade projektet för årsmötet och menade att 
det skulle vara en ”fruktbar utgångspunkt för bildande av cirklar 
kring den finlandssvenska arbetarrörelsens traditioner och 
historia på lokalplanet”. I dessa cirklar kunde generationerna 
mötas genom att samla in material och diskutera erfarenheter. 
Cirklarna skulle resultera i utställningar eller böcker för att för-
medla det insamlade vidare. Nyström framhöll vikten av tids-
aspekten för genomförandet av projektet: 

Detta är en brådskande uppgift, eftersom många människor och 
med dem de muntliga dokumenten, den självupplevda histori-
en, håller på att försvinna. Också med tanke på FBF:s trettioårs-
jubileum år 1976 kunde dessa cirklar samla in oersättligt grund-
material.20 

Nyström menade att deltagarna själva kunde producera sitt eget 
studiematerial och att sammanställningen och förmedlingen av 
kunskap skulle fungera emanciperande. De kollektiva och egen-
händigt skapade självstudierna skulle göra deltagarna media- 
och maktkritiska. Syftet med studierna var också att ”lära folk stå 
samman solidariskt”. Förebilden för Nyström var den typ av 
alfabetiseringskampanjer som Freire lett, i vilka alla som kunde 
läsa var lärare. Den äldre folkbildningen inom arbetarrörelsen, 
som varit fri från teknologiskt tänkande och byråkratiska funk-
tioner, kunde också fungera inspirerande. Nyström avslutade sitt 
anförande med att recitera ”Lyssna medan du talar” av Bertholt 

 
19 Ann-Katrin Tideström (red.), Bygd i förvandling. Norrbotten (Luleå: Norrbottens 
bildningsförbund, 1973); Sven Lindqvist, Gräv där du står. Hur man utforskar ett 
jobb (Stockholm: Bonniers, 1978). 
20 Årsmötesprotokoll 25 april 1973. 
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Brecht, som enligt henne borde vara parollen för varje person 
som sysslade med undervisning: 

Lärare, lär! 
Säg inte för ofta du har rätt, lärare! 
Låt eleverna själva inse det! 
Strama inte åt sanningen för mycket, 
den tål det inte. 
Lyssna medan du talar!21 

Enligt protokollet gav inte heller Nyströms i sammanhanget 
radikala program upphov till någon större diskussion om FBF:s 
riktning.22 Nyström bedömde 40 år senare att det inte i första 
hand var hennes och Bouchts feminism (deras år 1975 utgivna 
Denna värld är vår! Handbok i systerskap är ett centralt verk i 
den finländska feminismens historia) som väckte motstånd hos 
kommunistmännen med makt, utan deras idé om studiecirkel-
demokrati.23 Idén att studiecirkelmedlemmarna själva skulle 
bestämma över och lägga upp sina studier var otvivelaktigt främ-
mande för FBF, för den folkdemokratiska rörelsen och för den 
rådande finländska synen på undervisning i allmänhet. Däremot 
var Bouchts och Nyströms reformer i direkt överensstämmelse 
med Freires syn på att folket alltid måste engageras i framställ-
ningen av sitt eget undervisningsmaterial.24 

Freires frigörelsepedagogik anländer officiellt till 
(svenska) Finland  

FBF:s första verksamhetsår under ny Freire-inspirerad ledning 
cementerade brottet med den tidigare hierarkiska och bildnings-
borgerliga eran under Edgren. I och med den nya studiecen-
tralslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1976, försvann motiv-

21 Brecht citerad i Årsmötesprotokoll 25 april 1973. 
22 Årsmötesprotokoll 23 april 1975. 
23 E-postsvar Nyström. 
24 Freire, Pedagogik för förtryckta, s. 109–110. 
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et att maximera antalet redovisade studiecirklar. Boucht och 
Nyström kunde fokusera på vad de själva ansåg vara en fråga om 
att välja kvalitet före kvantitet i studiecirkelverksamheten.25 
Denna prioritering medförde att antalet förverkligade cirklar 
sjönk från 158 verksamhetsåret 1974 till 100 verksamhetsåret 
1975. Den största regionala avtrappningen i cirkelproduktion 
stod Österbotten för. Läromästaren Edgren, eller ”prästen” som 
han kallades bland folkdemokraterna i Österbotten, bad ej längre 
om uppoffringar för den goda sakens skull och antalet cirklar i 
Österbotten mer än halverades från 60 till 27. I Åboland sjönk 
antalet cirklar från 32 till 20 och i Nyland, där den folkdemo-
kratiska ungdomsrörelsen fortfarande frodades, från 66 till 53. 
Den finlandssvenska folkdemokratins föryngring var överlag 
påtaglig i cirkelstatistiken: Finlands demokratiska ungdomsför-
bund och Socialistiska studentförbundet stod tillsammans för 
över hälften av cirklarna.26  

Trots satsningar på så kallade kvinnocirklar minskade antalet 
kvinnliga deltagare som en följd av det allmänna avtagandet från 
530 till 368. Andelen kvinnor steg däremot från 41 procent till 46 
procent. Ett tydligt tecken på att FBF inträtt i en ny period var 
nedgången i cirklar i skönlitteratur: från 70 till 17. Utrensningen 
av minoritetskommunister manifesterades också i föreläsnings- 
och kursverksamheten. Föreläsningar arrangerades sporadiskt 
och i stället för regelrätta kurser anordnade FBF seminarier. Det 
för pedagogiken mest avgörande evenemanget var FBF:s och 
DFFF:s utbildningspolitiska seminarium i Helsingfors den 22 
februari 1976. Syftet med seminariet var behandla förslaget till 
nytt utbildningspolitiskt program för DFFF samt att samla 
”progressiva lärarkrafter” i Svenskfinland till en diskussion om 
gemensamma problem. Under seminariet presenterades även 
Paolo Freires pedagogik i teori och praktik veterligen för första 
gången i ett officiellt folkdemokratiska sammanhang (på 
 
25 Årsmötesprotokoll 23 april 1975. 
26 Verksamhetsberättelse 1974; Verksamhetsberättelse 1975, Folkets Bildningsför-
bund, FA. 
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svenska) i Finland av Monica von Bonsdorff. Presentationen 
ledde till en ”intressant diskussion” om Freires tillämpbarhet 
inom den folkdemokratiska rörelsens vuxenutbildning.27  

Seminariet var inte Bouchts och Nyströms första kontakt med 
Freires pedagogik, och som vi tidigare visat byggde deras peda-
gogiska vision för FBF:s framtid på freireanska grundbegrepp 
som tillit och delaktighet. Orsaken till att de ”progressiva lärar-
krafterna” diskuterade Freires idéer vid sitt utbildningspolitiska 
seminarium 1976 var de facto att FBF:s funktionärer var entu-
siasmerade av Freire, i synnerhet Nyström. Liksom i fråga om 
Bygd i förvandling hade Nyström blivit bekant med Freires fri-
görande pedagogik på Nordens folkliga akademi 1974, där hon 
gått en kurs om Freire och alternativa pedagogiska projekt:  

För mig blev kursen en avgörande impuls, som gav inspiration 
också till arbetet i den kvinnogrupp som Birgitta [Boucht] och 
jag varit med om att grunda tidigare samma år. Men också till 
tron på, att öppna diskussioner i småskaliga fora, som studie-
cirklar, kan avleda energierna från nedbrytande ideologiskt käb-
bel till en konstruktiv dialog om verkligheten och till nya hand-
lingsmöjligheter.28  

I detta sammanhang är det viktigt att lyfta upp säregenheterna i 
den finländska folkdemokratiska kontexten. I de flesta västeuro-
peiska länder var det snarare regel än undantag att Freire blev 
den radikala sjuttiotalsvänsterns undervisningspolitiska guru. 
Hans Pedagogik för förtryckta fick stort genomslag i såväl den 
tredje som den första världen, och boken utkom i svensk över-
sättning redan 1972. Runtom i världen vid denna tid diskuterade 
därför ”progressiva lärarkrafter” kärnan i Freires pedagogik, 
nämligen den problemformulerande metoden. I stället för tradi-
tionell undervisning, som enligt Freire går ut på att läraren 

27 Verksamhetsberättelse 1975, Folkets Bildningsförbund, FA.  
28 Carita Nyström, ”Med Freire i hjärtat”, i Anna-Lisa Sahlström (red.), Röd lärdom. 
Folkets Bildningsförbund 1946 – Framtiden (Åbo: Folkets bildningsförbund, 1997), 
s. 127. 
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”korvstoppar” eleverna med sådant som saknar verklighetsrele-
vans för dem, utgår den problemformulerande metoden från 
conscientização, medvetandegörande. Genom en kritisk process 
av dialog mellan lärare och elever och omvärld avslöjas social 
ojämlikhet och politiska motsägelser i de förtrycktas vardag. 
Freires pedagogik måste alltså alltid vara både reflektiv och 
aktivistisk.29 Freires frigörande pedagogik delade måhända sam-
ma revolutionära slutmål som Finlands leninistiska folkdemo-
krater – det kommunistiska samhället – men befann sig ofrån-
komligen i konflikt gällande frågan om folkets roll i sin egen 
befrielse. Freires gramscianska premiss om kulturell hegemoni 
och självbildade emancipation underifrån var diametralt annor-
lunda den hierarkiska pedagogiksyn som fortfarande präglade 
folkbildningsfältet i Finland under 1970-talet.30 

Enligt den finska Freireforskaren Aino Hannula har Freires 
inflytande i Finland varit minimalt i jämförelse med de övriga 
nordiska länderna. Pedagogia do Oprimido utkom i finsk över-
sättning först 2005. Hannula känner dock inte till Freires 
genomslag i FBF, vilket var samtida med pacifisten och peda-
gogen Helena Kekkonens tillämpning av Freires idéer i sin 
undervisning av fångar.31 Nyström och Boucht var förutom 
feministiska föregångare alltså också Freire-pionjärer i Finland. 
Som historikern Tauno Saarela har noterat var det även FBF som 
först introducerade ”gräv där du står”-idén i Finland genom 
Bygd i förvandling-projektet.32  

 
29 Katarina Bjärvall, ”De fattigas pedagog”, Pedagogiska magasinet nr 3 2015, https:// 
pedagogiskamagasinet.se/de-fattigas-pedagog/ (hämtad 11 oktober 2018). 
30 Aleksi Fornaciari & Esko Harni, ”Antonio Gramscin hegemonian käsitteen rele-
vanssi kasvatustieteelliselle tutkimukselle”, Kasvatus & Aika 11:2 (2017), s. 39; 
Jukka Tuomisto & Petri Salo, ”Suunnittelupolitiikasta elämänpolitiikkaan”, i Jukka 
Tuomisto & Petri Salo (red.), Edistävä ja viihdyttävä aikuiskoulutus. Aulis Alanen 
aikuisopetuksen laatua etsimässä (Tampere: University Press, 2006), s. 13–30. 
31 Aino Hannula, Tiedostaminen ja muutos Paulo Freiren ajattelussa. Systemaattinen 
analyysi sorrettujen pedagogiikasta (Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000), s. 7.  
32 Tauno Saarela, ”Punaista opetusta”, Työväentutkimus 1997, http://www.tyovaenper 
inne.fi/tyovaentutkimus/1997/2.html#Punaista%20opetusta (hämtad 11 oktober 2018).  
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Som utlovats blev den finlandssvenska tappningen av Bygd i 
förvandling FBF:s stora satsning verksamhetsåret 1975. Igång-
sättningen av projektet ägde rum i Yttermark i Närpes hösten 
1975. FBF hade bjudit in den svenska pionjären Ann-Katrin 
Tideström från TRU i Norrbotten. På kick-offen berättade Tide-
ström om hur Bygd i förvandling genomförts av 500 studiecirklar 
i norra Sverige. På basis av detta drog österbottningarna upp 
riktlinjerna för hur studiearbetet skulle gå till väga i Öster-
botten.33  

Enligt Nyström arbetade de studiecirklar som grundades 
inom FBF:s Bygd i förvandling-projekt ”i Freires anda” eftersom 
cirkeldeltagarna själva valde sina arbetsmetoder och mål. Bygd i 
förvandling var Nyströms och Bouchts skötebarn. De betraktade 
Bygd i förvandling- studiecirklarna ”som en dynamisk och vital 
motsats till de överväldigande talrika cirklar, där man studerade 
marxismen-leninismens grunder enligt strikta codexformulär, 
där kritiska frågor var bannlysta.”34  

Nyströms och Bouchts reformer avspeglar på ett talande sätt 
hur politiska tankar och idéer omformas då de sätts i arbete i ett 
specifikt historiskt sammanhang. Det freireanska arbetet med 
folket innebar i den finländska kontexten att Boucht och 
Nyström riktade sig till fältet i stället för till kadern, och inom 
fältet till dem som inte tidigare getts aktörskap inom den folk-
demokratiska rörelsen, framför allt kvinnorna. Samtidigt är det 
anmärkningsvärt att Nyström uttryckligen tänkte på Bygd i för-
vandling-projektet som ett arbete i Freires anda. Nyström utveck-
lar inte sin tanke i sina hågkomster, men det finns onekligen 
idémässiga samband mellan å ena sidan grävrörelsens initiativ 
att engagera folket i kunskapsproduktionen om deras egen his-
toria och kultur, och det Freire kallade en ”tematisk undersök-
ning” för att artikulera den kulturellt ”unika livskod” som styrde 
folkets liv och samtidigt inhyste samhällets motsättningar.35 

33 Årsberättelse 1975. 
34 Nyström, ”Med Freire i hjärtat”, s. 128–129. 
35 Freire, Pedagogik för förtryckta, s. 112–117. 
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Enligt Freire hade tematiska undersökningar, och folkets eget 
deltagande i dem, en avgörande roll för att undervisningen skulle 
kunna förankras i folkets världssyn. Relationen mellan Freire 
och den svenska grävrörelsen är hittills ouppmärksammad.36 I 
denna bemärkelse utgör FBF ett historiskt intressant fall för 
framtida forskning om grävrörelsens implicita och explicita rela-
tion till Freires befrielsepedagogik. 

Befrielsepedagogiken utmanövreras av 
kommunistkadern  

I slutet av april 1976 sade Boucht och Nyström upp sig i protest 
mot styrelsens självsvåldighet. Uppsägningen föranleddes delvis 
av styrelsens beslut att flytta FBF:s kansli till KSL:s nya lokaler, 
vilket av Boucht och Nyström tolkades som ett illa dolt försök att 
slå samman FBF med dess finskspråkiga motsvarighet, men lika 
avgörande för uppsägningen var konflikterna som uppstått kring 
förbundets pedagogik. Konfliktens karaktär utmejslades i ett 
femsidigt brev som Boucht och Nyström skrev till styrelsen i maj 
1976 för att förklara varför de hade beslutat sig för att avgå. 
Brevets innehåll, och kommunistkaderns svar, är av särskilt in-
tresse eftersom det ger oss möjlighet att ytterligare artikulera de 
ideologiska konfliktlinjerna i frågan om den progressiva bild-
ningens pedagogik inom folkdemokratin. Denna artikulation 
visar samtidigt också var gränserna för bildningens frihet i prak-
tiken gick för Finlands svenska kommunister under 1970-talet.  

I sitt brev kritiserade Nyström och Boucht styrelsen för att 
den varken velat stödja eller ens diskutera den frigörande peda-
gogik de ville tillämpa. Detta trots att denna pedagogiska grund-
syn, enligt Boucht och Nyström, utgick ifrån en klassanalys av 
kulturen som den folkdemokratiska rörelsen åtminstone i prin-
cip borde dela. Som en tydlig freireansk kritik av kommunist-
 
36 Jämför Annika Alzén, Kulturarv i rörelse. En studie av ”gräv där du står”-rörelsen 
(Mölndal: Symposion, 2011). Sven Lindqvist anger också Latinamerika och befri-
elserörelser som inspirationskällor. Se Lindqvist, Gräv där du står, s. 44. 
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kaderns hierarkiska bildningssyn framhöll Boucht och Nyström 
att arbetarklassen inte hade något behov av att ”impregneras 
med borgerlig kultur”, utan att det i stället var kulturen som 
skulle impregneras av arbetarklassen.37 För dem i styrelsen som 
trots allt hade haft en förkärlek för FBF:s traditionella bildnings-
arbete, som varit såväl hierarkiskt till formen som i mångt och 
mycket borgerligt till innehållet, var denna anmärkning onek-
ligen en besk påminnelse om undervisningens icke-socialistiska 
beskaffenhet.  

Nyström och Boucht påtalade också att de indirekt anklagats 
för olika ”avvikelser i form av maoism, trotskism, anarkism, 
bundism, separatism, nationalism”, vilka de vägrade bemöta 
eftersom de inte kände sig träffade av dem.38 De tre sistnämnda 
ideologiska stämplingarna var i princip synonyma och härrörde 
från Bouchts och Nyströms försvar av FBF:s finlandssvenskhet. 
Redan i början av 1950-talet hade FKP motiverat nedläggningen 
av svenskspråkiga partiavdelningar med liknande retorik.39 För-
dömandet av feminism ville Boucht och Nyström dock bemöta: 
”vi anser att den nya kvinnorörelsen kommit med analyser och 
iakttagelser som det är nödvändigt för arbetarrörelsen att ta upp 
till debatt.” De beklagade att de inte fått till stånd en diskussion 
om feminism inom ramen för FBF, eftersom en sådan kanske 
hade kunnat ”ta död på villfarelser” om feministiska frågor.40  

Nyström och Boucht avrundade sitt avskedsbrev med att åter-
igen framhålla sin Freire-förankrade övertygelse om att det ”bor-
gerliga kulturmonopolet” endast kunde krossas genom att arbet-
arna skapade sin egen kultur och därmed banade vägen ”för en 
omdaning av samhället”. De framhöll att arbetarklassens eget kul-
turarbete var viktigt för genomgripande ”resultat på lång sikt”, 
vilket styrelsen med sin ytliga inställning och sina krav på ”snabba 

37 Birgitta Boucht & Carita Nyström, ”Till Styrelsen för Folkets Bildningsförbund”, 
Folkets Bildningsförbund, FA. 
38 Boucht & Nyström, ”Till Styrelsen för Folkets Bildningsförbund”. 
39 Wickström & Ahlskog, ”Stalin och det svenska i Finland”, s. 157. 
40 Boucht & Nyström, ”Till Styrelsen för Folkets Bildningsförbund”.  



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

182 

politiska resultat” inte förstod. Boucht och Nyström tänkte inte ta 
strid med sina egna samveten och avslutade brevet med följande 
ord: ”Vi kan inte kompromettera vår övertygelse.”41  

Läget uppfattades som så pass allvarligt att ett gemensamt 
möte mellan FKP:s och DFFF:s svenska sektioner sammankall-
ades för inofficiella överläggningar om vad som borde göras för 
att få FBF på rätt köl. Krismötets informella upplägg gav upphov 
till öppenhjärtiga diskussioner om såväl de överhängande prob-
lemen som hela den finlandssvenska folkdemokratins grund-
läggande dilemman. För FBF:s del förklarade förbundets ord-
förande Gunnar Asplund, som även var ordförande för FKP:s 
svenska sektion och medlem av partiets centralkommitté, att de 
dryga sista tio åren med Edgren varit svåra och att styrelsen hade 
hoppats på det skulle bli ordning på FBF efter Edgren, det vill 
säga att förbundet skulle bli ett ändamålsenligt instrument för 
rörelsens syften. Dessa förhoppningar hade nu kommit på skam. 
Detta sagt konstaterade han att styrelsen på sistone blivit allt mer 
missnöjd med Bouchts och Nyströms arbete eftersom de inte 
producerade det strukturerade studiematerial medlemsorganisa-
tionerna begärde utan endast var intresserade av vad fältet efter-
frågade. Enligt Asplund underkände Boucht och Nyström också 
KSL:s studiematerial som pedagogiskt undermåligt och olämp-
ligt för finlandssvenska förhållanden.42  

Asplund hade funderat på vad som gått fel i förhållande mel-
lan funktionärerna och styrelsen och kommit fram till svårig-
heterna bäst kunde åskådliggöras genom den debatt om pyra-
midprincipen och cirkelprincipen som ägt rum mellan honom 
och funktionärerna vid en sammankomst. Asplund hade under 
detta möte visualiserat folkdemokratin som en pyramid med en 
stor skara medlemmar med liten rörelseutbildning längst ner 
och en handfull välutbildade medlemmar högst upp. Med hjälp 
av sin pyramidfigur ville Asplund visa att de olika grupperna i 
 
41 Boucht & Nyström, ”Till Styrelsen för Folkets Bildningsförbund”. 
42 ”Inofficiellt protokoll från möte på Kulturhuset om 17.5.76 FBF”, FKP:s svenska 
sektion, FA.  
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rörelsen hade olika utbildningsbehov. Freireanerna ville dock 
inte veta av någon leninistisk pyramidhierarki med utbildad 
partikader högst uppe: ”Men pyramiden uppfattades som en 
fullständig vrångbild av vad utbildningen ska syfta till. Som mot-
bild ritades en cirkel upp”.43 

En rörelse byggd på en bestämd rangordning och ordergiv-
ning stod mot en diametralt motsatt vision. Mötet slöt i stort sett 
upp bakom den etablerade hierarkin. Rörelseveteranen Runar 
Nordgren konstaterade att man måste underkasta sig kollektivets 
beslut och beklagade att ”flickorna kommit i konflikt med rör-
elsen”, vilket han trodde berodde på deras bristfälliga ideologiska 
skolning. Han efterfrågade nya funktionärer, en arbetare med 
studieanlag och ”en magister där uppe som ser till att punkt och 
pricka är utsatta på rätt sätt.” Fackföreningsmannen Ingmar 
Blom såg inget behov av att ersätta den rådande folkdemokra-
tiska ideologin med en ny idealistisk cirkelideologi och vidhöll 
vikten av att upprätthålla pyramidmodellen. Karl-Gustav Ståhl-
berg meddelade att fackföreningsmedlemmarna i Jakobstad sade 
att ”flickorna bara talar om Bygd i förvandling”. Ståhlberg var 
själv av den åsikten ”att det barkar åt helvete om flickorna får 
styra – deras ideologiska medvetenhet är för liten.” Försonligare 
tongångar hördes även under mötet. Flera av deltagarna ansåg 
att ”flickorna” skulle ges möjlighet att återta sina uppsägningar 
om de åtminstone fogade sig i kanslifrågan.44 Troligen föran-
leddes dock viljan att tillmötesgå Nyström och Boucht av att 
ingen arbetare med studieanlag eller magister med öga för det 
svenska språkets formalia fanns att tillgå bland majoritetskom-
munisterna. Den principiella slutsatsen var dock klar: pyramiden 
perforerade cirkeln. Eller som ordförande Asplund uttryckte det 
på ett senare möte om kulturell och ideologisk kamp: ”FBF har 
en väldig uppgift att vara aktivt med i den ideologiska kampen 

43 ”Inofficiellt protokoll från möte på Kulturhuset”. 
44 ”Inofficiellt protokoll från möte på Kulturhuset”. 
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genom att höja kadrarnas teoretiska nivå och föra ut arbetar-
klassens ideologi bland massorna.”45 

Efter krismötet nådde FBF:s styrelse och funktionärer en, som 
det skulle visa sig, tillfällig förlikning på konflikten. Boucht och 
Nyström följde med FBF:s kansli till KSL:s nya utrymmen sam-
tidigt som styrelsen, genom att göra upp ett skriftligt avtal med 
KSL, försäkrade att förbundet skulle förbli autonomt.46 Det 
underliggande problemet, motsatsförhållandet mellan cirkeln 
och pyramiden, fanns det ingen kompromisslösning på. 

Freireanskt lägerliv och farväl 
Sommaren 1977 arrangerade FBF ett sommarläger, förbundets 
första, i Molpe i Österbotten för att ”testa hur den nya [freirean-
ska] pedagogiken fungerar i praktiken”. Upplägget för lägret var 
”allas aktiva medverkan” i lägrets samtliga aktiviteter, från dis-
kussioner till lägerlivets sysslor, med målet att förena teori och 
praktik.47 Boucht berättade för Vasabladet att FBF:s nya peda-
gogik var ”en aktiverande, demokratisk form av studier som går 
ut på att stärka självkänslan och tilliten till den egna kunskapen 
eller möjligheten nå fram till kunskap.”48 Lägret var av allt att 
döma framgångsrikt och följdes upp av ett cirkulerande häfte i 
vilket deltagarna kunde nedteckna valfritt innehåll för att upp-
rätthålla kontakten med varandra. Häftet cirkulerande i drygt ett 
halvår och fylldes med såväl personliga som politiska reflek-
tioner som teckningar av barn.49  

Nästa sommar hölls sommarlägret i Åbolands skärgård under 
temat ”Ta vara på resurserna”. Under lägret behandlades bland 
annat ekologi och miljövård, men även frigörelsen av mänskliga 
resurser, kostvanor och arbetarrörelsens historia och nutid i det 
 
45 ”Protokoll från diskussionen i arbetsgruppen ’Kulturell kamp och ideologisk 
kamp’ vid FBF:s 30-årsseminarium 20–21.11.1976”, Folkets Bildningsförbund, FA. 
46 Styrelseprotokoll 2 juni 1976, Folkets Bildningsförbund, FA. 
47 ”FBF-läger prövar ny pedagogik”, Hufvudstadsbladet 9 juli 1977.  
48 ”Barn och vuxna kan jobba ihop också på läger”, Vasabladet 6 juli 1977.  
49 ”Molpe-häftet”, Folkets Bildningsförbunds kansliarkiv, Åbo. 
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närliggande Dalsbruk.50 Lägret blev Boucht och Nyströms sista 
som FBF-funktionärer. Våren 1978 hade de utan dramatik med-
delat ordförande Asplund att de skulle fortsätta fram till slutet av 
året för att sedan lämna förbundet. Enligt Nyström låg de 
”hetaste konflikterna och striderna” då redan bakom dem.51 Det 
var dock en uppriven och desillusionerad rörelse de enligt sig 
själva lämnade, eller som Nyström uttryckte det, inte utan en 
gnutta freireanskt hopp, i en dikt från år 1978: 

jag har sett kamrater  
slå på varandra med ord 
som de använt som tillhyggen  
dödande vapen  
ont gjorde det att se det 

jag har sett människor förhärdas 
bli cyniska  
människor som inte längre tror  
på de ord  
de slungar över sina abstrakta massor 

jag har sett människor förstummas 
dra sig tillbaka inåt sig själva 
”rör mig inte längre 
lämna mig ifred” 
var de enda ord  
de hade kvar 

men jag har också sett dem 
som bär sina frågor med sig 
som lysande flammor 
fyllda av en levande oro  
rörelsens livsnerv 
pulserande hjärtan  
bålverk mot mörker och förstening52  

50 FBF:s verksamhetsberättelse 1978, Folkets Bildningsförbund, FA. 
51 Nyström, ”Med Freire i hjärtat”, s. 131. 
52 Nyström, ”Med Freire i hjärtat”, s. 130. 
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Slutet på FBF:s freireanska period sammanföll med en avmatt-
ning av en annan utlöpare av 68 i Finland, den minoritetskom-
munistiska sjuttiotalsvågen bland finländska ungdomar och stu-
denter. Inom FBF manifesterades den ungdomliga marxist-
leninismens tvära tillbakagång i antalet studiecirklar i ungdom-
sorganisationernas regi, som gick från 75 stycken verksamhets-
året 1974 till noll verksamhetsåret 1981.53  

 

 
53 Årsberättelse 1974; Årsberättelse 1981, Folkets Bildningsförbund, FA. 
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Striden om dialogpedagogiken och skapandet 
av manlig vänsterintellektuell auktoritet

KAJSA OHRLANDER 

En av de mer märkliga och spektakulära konflikterna i 1970-
talets pedagogiska landskap i Sverige pågick när den så kallade 
dialogpedagogiken, som uppfunnits och föreslagits av 1968 års 
Barnstugeutredning, kom att bli häftigt kritiserad av några marx-
istiska utbildningssociologer.1 Jag menar att det är en strid som 
förtjänar en viss uppmärksamhet dels eftersom den fick effekter 
för framtida pedagogiska idéer i Sverige, dels eftersom den berät-
tar om en tid då inflytandet från olika marxistiska uttolkningar 
var stort även inom pedagogikens sfär och då således drömmen 
om människans befrielse och vägen dit kunde uttolkas på väldigt 
olika sätt och orsaka stormiga strider.  

Dialogpedagogikens antiauktoritära budskap om att befria 
barn från att ”straffas, formas, styras, kontrolleras” och ersätta 
detta med jämlikhet, lyssnande och respekt för barn var inspirer-
at av den marxistiske katolske pedagogen Paulo Freires bok 
Pedagogik för förtryckta.2 Dessa idéer var uppenbart i samklang 

1 SOU 1972:26 Förskolan del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning 
(Stockholm: Socialdepartementet, 1972), s. 41ff. Barnstugeutredningen arbetade 
mellan 1968 och 1972 och kom att ge underlag för lagstiftning 1975 om en allmän 
utbyggnad och inte minst omvandling av förskolan. Den föreslog också för första 
gången att förskolan skulle ha en både jämlikhets-och jämställdhetsskapande, kom-
pensatorisk och integrerande roll med speciell förtur för barn till ensamstående 
mödrar, familjer med ekonomiska eller språkliga problem. Se Birgitta Hammar-
ström-Lewenhagen, Den unika möjligheten – den svenska förskolemodellen 1968–
1998 (Stockholms universitet, 2013), s. 61ff. 
2 Gertrud Schyl-Bjurman & Karin Strömberg-Lind, Dialogpedagogik (Stockholm: 
LiberLäromedel, 1976), s. 18. Denna skrift utgavs fyra år efter BU:s publicering 1972 i 
syfte att ”fördjupa och samtidigt konkretisera innebörden i dialogpedagogiken”, s. 5. 
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med de intensiva debatter, uppror och uppgörelser kring peda-
gogik som pågick under 68-radikaliseringens tid. 

Kritiken mot skolan som institution, mot socialdemokratisk 
skolpolitik, mot auktoritär pedagogik etc. tog från 1968 och 
framåt röst i lokala skolaktioner, skolstrejker, skolbojkotter eller 
bojkotter av vissa lärare. Skolkritiken organiserades också i nät-
verk som sökte större effekt och fick plats i den våg av skolkritisk 
litteratur som gavs ut och i debatter i lärartidningar, vänstertid-
skrifter och dagstidningar.  

Kritiken riktades ofta mot elevers maktlöshet, lärares makt-
fullkomlighet, meningslös undervisning, konkurrens och betygs-
hets i skolan. Skolan kunde också kritiseras för att upprätthålla 
klassamhället, försvara kapitalismen, västimperialismen med 
mera.3 Som inspiration för denna spridning av kapitalistkritiska 
idéer och aktivism var den av elevorganisationen SECO:s organi-
serade Indoktrineringskampanjen 1969 där cirka 200 skolor in-
gick viktig. Göran Palms bok Indoktrineringen i Sverige som gavs 
ut 1968 gav en impuls till denna kampanj.  

Dialogpedagogiken låg på många sätt rätt i tiden.  

Kritiken slår till  
Men efter några år av utspridd entusiasm för dialogpedagogikens 
idéer publicerades två artiklar och en bok som enligt en av 
författarna sökte ”slå” mot det man kallade ”den rosa vågen” 
som dialogpedagogiken var en del av. Den första artikeln kom 
1976 och var skriven av utbildningssociologerna Staf Callewaert 
och Daniel Kallós med titeln ”Den rosa vågen i svensk peda-
gogik”. Den andra artikeln kom 1977 och var skriven av Staffan 
Selander med titeln ”Dialogpedagogiken i den svenska skolan”. 
 
3 Sökning Dagen Nyheters arkiv med sökord ”skolstrejk” och ”skolbojkott” 1965–
1975. Skola i klassamhälle (Wahlström & Widstrand, 1969); Skola i fosterland. En 
bok om skolan av socialistiska skolarbetare (Stockholm: Gidlunds förlag, 1970); Skol-
handboken (Stockholm: Ordfront, 1976); Gunilla Härnsten, Ett decennium av SOL i 
Sverige. Socialistisk lärarorganisering på 1970-talet i Sverige, med jämförande exem-
pel från några andra länder (Lund: Lunds Universitet 1988). 
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Den mest teoretiskt genomarbetade kritiken var författad av 
Daniel Kallós i boken Den nya pedagogiken. En analys av den s k 
dialogpedagogiken som svenskt samhällsfenomen. Den omfattade 
280 sidor, gavs ut 1978 och i ny upplaga 1979.4 

Utifrån marxistiskt inspirerad utbildningssociologi ”slog” 
man här till både mot den allmänna entusiasmen för alternativ 
pedagogik och förhoppningar om att man med pedagogik skulle 
kunna nå förändring inom rådande samhällsstruktur. Men 
främst riktades kritiken mot dialogpedagogiken. Dialogpeda-
gogikens problem var enligt kritikerna inte bara att den hopp-
ades på omöjliga förbättringar i det rådande kapitalistiska sam-
hället utan att den var uttryck för en ny, mer raffinerad form av 
förtryck. Kritikerna beskrev dialogpedagogiken som ”borgerlig”, 
”mellanskiktsupplevelse”, ”förförisk manipulation”, ”maskerad 
maktutövning” etc. Det var en ”rosa pedagogik”, det vill säga inte 
tillräckligt revolutionär utan uttryck för klassamarbete och den 
anklagades för att sprida en tro om att klassmotsättningarna 
skulle upphöra bara ”alla äntligen skulle få lov att krama var-
andra”.5 

Förutom de manipulerande drag som kritiken frammanade 
fick dialogpedagogiken ett lite småttigt drag av både urblekt, inte 
tillräckligt röd, rosa reformism och något kvinnligt, förföriskt, 
emotionellt. Ett slående drag är hårdheten och kraften i kritiken. 
I en intervju på 1980-talet menade Staf Callewaert att artikeln 
från 1976 skrivits i ett anfall av raseri: ”En vacker dag bestämde 
vi oss i ett raseriutbrott för att slå mot den här rosa vågen”.6 

4 Staf Callewaert & Daniel Kallós, ”Den rosa vågen i svensk pedagogik”, Forskning 
om utbildning, 1976; Staffan Selander, ”Dialogpedagogiken i den svenska skolan”, 
Krut, 2, 1977; Daniel Kallós, Den nya pedagogiken. En analys av den s k dialogpeda-
gogiken som svenskt samhällsfenomen (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979). 
5Callewaert & Kallós, ”Den rosa vågen i svensk pedagogik”, s. 32ff.; Selander, 
”Dialogpedagogiken i den svenska skolan”, s. 34ff.; Kallós, Den nya pedagogiken, s. 
46ff., 204ff. 
6 Intervju med Staf Callevaert gjord av Mikael Palme och Donald Broady 1982 
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-820530-palme-samtal-callewaert. 
htm. 
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Kritiken fick ett omedelbart och stort inflytande, och under 
senare hälften av sjuttiotalet försvann intresset allmänt för dia-
logpedagogik. Staffan Selander, en av kritikerna, skrev 1978 att 
närmast triumferande att ”dialogpedagogiken rusade som en 
vilsen komet genom våra tankerymder, kastade ströblixtar kring 
sig och falnade slutligen i kylan”.7 Den försvann ur det statliga 
reformarbetet och ”skulle snart förpassas till glömskan”.8  

Tillsammans med de nya pedagogiska vindar som blåste i 
slutet på 1970-talet och 1980-talet slutade det hela med att 
dialogpedagogiken försvann som pedagogisk modell för för-
skolan. Socialstyrelsen förklarade 1981 att man tagit intryck av 
kritiken och att dialogpedagogiken har förlorat i aktualitet.9 
Likaså försvann dess inspiratörs, Paulo Freires, idéer om fri-
görande pedagogik ur svensk pedagogisk debatt och forskning.10 

Jag är fortfarande förbryllad över detta raseri… 
Eftersom jag själv studerade pedagogik vid Stockholms univer-
sitet vid den här tiden, var aktiv i det som kallades ”daghems-
kampen”, engagerad i att få bort den våldsamma barnupp-
fostrans efterlämnade rester och samtidigt inspirerad av marx-
istiska idéer, blev jag minst sagt förbryllad över den häftiga kri-
tiken. Hur kunde ett marxistiskt influerat synsätt, där männi-
skans befrielse står så högt, gripa till så kraftig arsenal mot 
tanken på att barnen skulle befrias från det gamla förtrycket? Jag 
har länge varit förbryllad och det är denna känsla som driver mig 

 
7 Staffan Selander, ”Dialogpedagogiken är ingen pedagogik”, Att undervisa nr 5, 
1978, s. 9. 
8 Staffan Selander, Textum Institutionis. Den pedagogiska väven. En studie av text-
traduktion utifrån exemplet Freire och dialogpedagogiken i Sverige (Stockholm: 
Stockholm Institute of Education, 1984), s. 22. 
9 Förslag till pedagogiskt program för förskolan. Socialstyrelsen 1981. 
10 Författarens egen sökning på sökord Paulo Freire i Libris 14 oktober 2018. 
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att nu cirka 40 år senare gå tillbaka till texterna för att studera 
dem närmare och försöka förstå vad som hände.11 

Det saknas analyser av denna konflikt, trots den uppmärk-
samhet den väckte och det inflytande den fick. Konflikten om 
dialogpedagogiken har dock nämnts eller beskrivits i litteratur 
som blickat tillbaka på det turbulenta 1970-talet.12 Staffan 
Selanders doktorsavhandling, som är en omsorgsfull genomgång 
både av Paulo Freires och dialogpedagogikens mottagande och 
spridning i Sverige, berör konflikten främst genom att Selander 
återupprepar liknande kritik mot dialogpedagogiken som ”en 
medelklassens pedagogik” som han gjort på sjuttiotalet.13  

I minnesberättelser från några som deltog i det pedagogiska 
fältet på den tiden ges en vink om att konflikten grep tag i den 
pedagogiska debatten. Den nämns som ”den uppmärksam-
made”,14 att den ”väckte livliga diskussioner”,15 ”den omdisku-
terade”.16  

Artikelns övergripande syfte är därför att analysera hur det 
gick till när dialogpedagogiken i förskolan försvann och kritiken 
gick vinnande ur striden. I det syftet undersöker jag hur dels 
kritiken motiverades teoretiskt. Men jag ser också denna kri-

11 Jag skrev en kortare om artikel om kritiken i artikeln ”En rosa pedagogik – åter-
tagandet”, i Hillevi Lenz Taguchi, Linnea Bodén & Kajsa Ohrlander (red.), En rosa 
pedagogik. Jämställdhetspedagogiska utmaningar (Stockholm: Liber, 2011). I den 
artikeln gjordes dock ingen mer grundlig analys. 
12 Birgitta Hammarström-Lewenhagen beskriver samtida reaktioner på kritiken i 
sin avhandling Den unika möjligheten. En studie om den svenska förskolemodellen 
1968–1998 (Stockholm: Stockholms universitet, 2013), s. 81ff. Britt Tellgren be-
skriver hur kritiken emottogs positivt vid lärarutbildningen i Örebro i avhandlingen 
Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal 
förskollärarutbildning (Örebro: Örebro universitet, 2008), s. 157ff. 
13 Selander, Textum Institutionis. 
14 Gunnar Sundgren, ”Den nya pedagogiken – är den progressiv?”, Tidskrift för 
svenska folkhögskolan, nr 1 1978, s. 17.  
15 Agneta Linné, ”Pedagogik, institution och kunskapsobjekt”, Pedagogisk forskning 
i Sverige, vol. 23, nr 5, 2018, s. 64. 
16 Roger Säljö, ”Föreställningar om lärande och tidsandan”, i Staffan Selander (red.), 
Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning 
(Stockholm: Liber, 2003). 
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tikens seger som att den lyckades vinna i legitimitet och jag söker 
identifiera under vilka förutsättningar och med vilka olika medel 
som legitimitet uppnåddes. Här menar jag att det behövs flera 
sätt att identifiera både kritikens och dialogpedagogikens legi-
timitet i de dåtida sammanhangen.  

I Michel Foucaults tänkande kan legitimiteten och makten 
hos en diskurs, skapas underifrån, genom att det redan spridits 
sätt att tänka och tala som omfattas och accepteras inom en viss 
sfär. Den kan då framstå och accepteras som naturlig och själv-
klar.17 Jag identifierar både kritikens och dialogpedagogikens 
legitimitet som svar på och delaktiga i rörelser och idéer som 
sökte befrielse ur olika former av förtryck. Ur Foucaults produk-
tiva sätt att se på vetenskapens roll som skapare av makt och 
legitimitet blir det också av intresse att kritiken innehöll prob-
lembilder och lösningar som byggdes upp med vetenskapliga an-
språk och då specifikt ur ett marxistiskt utbildningssociologiskt 
perspektiv. I det tänkande som Foucault lanserar blir vissa ut-
sagor legitima eftersom de uppfattas som vetenskapliga san-
ningar.18 

För att förstå vilken legitimitet som kritiken kunde uppnå tar 
jag också fasta på Pierre Bourdieus analyser av ”de intellektuella”. 
Den intellektuelle vinner legitimitet för sina omdömen om 
världens tillstånd, skriver Bourdieu, genom att göra ”anspråk på 
den legitima kompetensen”,19 och genom att iscensätta sig själv 
som autonom, förnuftig, opåverkad av sociala villkor, allianser och 
beroenden. Kritiken mot dialogpedagogiken kom från en tydlig 
vänsterintellektuell position och enligt Bourdieu får den vänster-
intellektuelle sin speciella legitimitet genom att hävda att han 
företräder folkliga krav och genom att positionera sig själv som 

 
17 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Övers. C. G Bjurström 
(Lund: Arkiv förlag, 1987), s. 270. 
18 Hillevi Lenz Taguchi, Emancipation och motstånd. Dokumentation och koopera-
tiva läroprocesser i förskolan (Stockholm: HLS förlag, 2000), s. 58. 
19 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, red. Donald Broady (Lund: Brutus 
Östlings förlag, 1992), s. 166 
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”sammanvuxen med de maktlösa, med folket eller arbetarklass-
en”.20 Den vänsterintellektuelle försöker enligt Bourdieu också av-
slöja alla former av ”spontanism som skulle kunna beröva honom 
monopolet på den legitima produktionen av tjänster”.21 

Ur ett könsperspektiv blir denna position som intellektuell 
också historiskt förknippad med dikotoma konstruktioner av 
manlig autonomi, frihet, rationalitet och styrka i motsats till 
kvinnligt beroende, emotionalitet och svaghet. I Bourdieus arbeten 
liksom bland dessa kritiker är nära nog alla intellektuella män. 

Ett annat viktigt begrepp är politisering i den mening som 
kvinnorörelsen vid denna tid använde i uttrycket ”det personliga 
är politiskt”. Det innebär att personliga, individuella och privata 
problem görs till allmänna, gemensamma och till politiskt an-
svar.22  

När jag använder ordet könspolitisk är det i denna betydelse. 
Privat definierade frågor om kön, barn, familj etc. görs till 
gemensamma och kan förstås som sprungna ur gemensamma 
förutsättningar och system och omvandlas till politiska åtgärder, 
det vill säga politiseras.  

Dialogpedagogiken och mottagandet 
Dialogpedagogiken togs emot påfallande entusiastiskt och dis-
kuterades ofta i tidningar och pedagogiska tidskrifter under 
några år efter dess lansering 1972 i Sverige.23 Den spreds vidare 
utanför förskolans fält och det experimenterades med och 
gjordes försök att praktisera dialogpedagogiken.24 Dialogpeda-
gogiken inspirerade till läsinlärningsmetoden ”Läsning på talets 

20 Bourdieu, Texter om de intellektuella, s. 11. 
21 Bourdieu, Texter om de intellektuella, s. 166 
22 Malin Rönnblom & Maud Eduards, Genusperspektiv på statsvetenskap (Stock-
holm: Högskoleverket, 2008), s. 21. 
23 Selander, Textum Institutionis, s. 164. Exempel på positivt debattinlägg: Thord 
Erasmie i Dagens Nyheter 29 oktober 1975. 
24 Se bl.a. Lena Juhlin & Lasse Ridell, Att tillämpa en frigörande pedagogik (Malmö: 
Liber, 1976). 
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grund” och anammades inom sexualrådgivningen.25 I proposi-
tionen 1973 inför riksdagsbeslutet om den nya förskolan ingick 
barnstugeutredningens förslag om dialogpedagogik och man 
lyfte fram det positiva i att barnen ska mötas med respekt, att 
vuxna och barn gemensamt ska utforska världen, tankarna om 
jämlikhet och så vidare.26 

Den socialdemokratiska regeringen gjorde dialogpedagogiken 
till modell inom förskole- och skolpolitiken i flera fortsatta 
utredningar under 1970-talet: Barns fritid 197427, Barns sommar 
1975,28 Utbildning i samspel 1975.29 Utbildningsminister Lena 
Hjelm-Wallén föreslog i propositionen 1975/76 att även grund-
skolan skulle arbeta utifrån dialogpedagogikens tankar.30  

Dialogpedagogikens visioner anammades alltså som den 
socialdemokratiska statens pedagogiska policy under en kort tid 
på 1970-talet. Det är möjligt att se detta som ett uttryck för att 
dialogpedagogiken samtidigt fick legitimitet via staten men 
också via rörelser och idéer som redan hade spritts. Enligt ett 
intressant förslag från Helena Stensöta handlade detta inte 
enbart om makt via staten utan om en omvandling av maktens 
karaktär mot att bli omsorgstagande. I sin avhandling Den em-
patiska staten betonar hon att det var just jämställdhets- och 

 
25 Ulrika Leimar, Läsning på talets grund. Läsinlärning som bygger på barnets eget 
språk (Lund: Liber, 1974). Birgitta Sandström skriver att inom sexualpolitikens 
område på 1970-talet förordades att upplysningen skulle ske via dialog och samtal. 
Birgitta Sandström, ”Talet om samtalet – en analys av utbildningspolitiska texter”, i 
Birgitta Sandström & Boel Englund (red.), Dialogen som idé och praktik (Stock-
holm: Carlssons, 2012), s. 82. 
26 Prop. 1973:136 Kungl. Maj:ts proposition om förskoleverksamhetens utbyggnad 
och organisation, s. 13ff.  
27 SOU 1974:42 Barns fritid. Fritidsverksamhet för 7–12-åriningar. Socialdeparte-
mentet. 
28 SOU 1975:94 Barns sommar. Betänkande av 1968 års barnstugeutredning. Social-
departementet. 
29 SOU 1975:67 Utbildning i samspel. Betänkande av 1968 års barnstugeutredning. 
Socialdepartementet. 
30 Prop. 1975/76:39 Om skolans inre arbete mm. Riksdagen.  
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daghemspolitiken under 1970-talet som förändrade statens styr-
ning från regelstyrning till omsorgsstyrning.31  

Även Paulo Freires pedagogik togs emot med entusiasm. 
Hans bok Pedagogik för förtryckta kom de första åren ut i sju 
upplagor, 35 000 exemplar. Selander talar om en ”hänförelse” för 
Freires idéer och nämner en enkät som gjordes bland 31 pro-
fessorer 1974 som visade att Freire, tillsammans med Jerome 
Bruner, sågs som den mest betydelsefulla pedagogen för svensk 
forskning.32 

Dialogpedagogikens omstörtande innehåll 
Vad var det i dialogpedagogiken som väckte sådan entusiasm? 
Var det helt enkelt att den utlovade den befrielse av barnen som 
tiden ropade efter? Eller var det att den sammanfattade idéer om 
demokrati, jämlikhet, röst, gemenskap som redan diskuterades? 
Eller var det att dialogpedagogiken dessutom kunde ses som 
samhällsförändrande och revolutionär, något som ju var en ofta 
framförd förhoppning under denna tid. 

Kanske var det allt detta för i skriften Dialogpedagogik skap-
ades en väv av olika trådar där varje tråd på olika sätt kunde rela-
teras till ett i tiden aktuellt tema, trådar som sammantaget lyftes 
upp till något nytt som kan förstås som en filosofisk program-
förklaring, ett radikalt och omstörtande program för ett nytt 
vara, en ny barnets eller barndomens ontologi.33 Här fanns sam-
ma längtan efter att barnen skulle omfattas av demokrati och 
samma kritik mot underordning, maktlöshet som präglade 
övriga pedagogikkritiska teman. Men det är också något mer – 
det är en annan värld, ett annat vara som barnet placeras i. 
Barnet förflyttas från att vara ett individualiserat objekt för 
uppfostran eller för sin egen biologiska utveckling, in i relationer 

31 Helena Stensöta, Den empatiska staten. Jämställdhetens inverkan på daghem och 
polis 1950–2000 (Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, 2004).  
32 Selander, Textum institutionis, s. 21. 
33 Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, Dialogpedagogik, 1976 
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av rörelse, i subjekt-subjekt-relationer, i ömsesidiga dialektiska 
processer där barn påverkar vuxna liksom det omvända.  

Här ställdes förtrycket av barn mot barnets, människans 
bestämmelse eller ”förmänskligande”, som Freire uttryckte det. I 
stället för att behandlas som ett objekt som ska ”formas, mätas, 
bedömas” skulle nu barnet bli en medmänniska. Det skulle ingå i 
relationer av välkomnande och lyssnande. ”Det behövs värme – 
inte fientlighet mot barn”.34 Nu skulle världen öppnas när både 
vuxna och barn är subjekt som gemensamt utforskar världen och 
världen är objektet.35 

Dialogen befriar barnet från kravet på att hålla tyst, eller med 
Freires ord ur en ”tystnadens kultur”, vilket möjliggör att barns 
erfarenheter och sammanhang öppnas upp för dialog och kan bli 
relevanta. Viktigt är att ingen ”uppifrån” ska bestämma vad som 
är rätt och fel eller vad innehåll, mål eller metod ska vara. Det är 
dialogens egna processer som är frigörande, då olika erfaren-
heter och kunskaper möts, förändras och ny kunskap skapas. 
Freireforskaren Peter McLaren menar att Freires pedagogik 
innehöll en maktaspekt såtillvida att den ”lägger makt i händ-
erna på elever och arbetare.”36 Här är Freire inspirerad av Marx 
tidiga skrifter och tanken på att människans frigörelse måste 
vara hennes eget verk. 

Sammanfattningsvis var dialogpedagogiken något nytt i den 
filosofiskt-pedagogiskt moderniserande historien där barnets 
befrielse främst handlade om befrielse ur det gamla samhället 
genom individualisering. Det var en marxistiskt och socialistiskt 
inspirerad pedagogik som handlar om rörelse, dialektisk för-
ändring och plats i en gemenskap. Barnet förflyttas in i en ny 
plats och ett nytt vara. Det är förskolan som är den nya platsen, 
en offentlig och kollektiv plats av relationer och ömsesidiga till-

 
34 Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, Dialogpedagogik, s. 22. 
35 Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, Dialogpedagogik, s. 44, 48. 
36 Stanley S. Steiner, H. Mark Krank, Robert E. Bahruth & Peter McLaren, Freireian 
Pedagogy, Praxis, and Possibilities. Projects for the New Millennium (London: Rout-
ledge, 2004), s. 7. 
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blivelser och reglerad rätt att få röst. Det går att förstå barnet i 
sådana sammanhang som i oavbruten tillblivelse. Tillsammans 
med andra förvandlas barnet i föränderliga relationer till något 
nytt, något som inte funnits förut.  

Befrielse ur familjen och ur patriarkal barnuppfostran  
Men för att förstå legitimiteten för förskolans dialogpedagogik är 
det viktigt att se att den gällde yngre barn mellan ett halvt och 
sex år, barn som vid denna tid företrädesvis och idealt vistades i 
hemmet, hos modern. Därför måste man också vända blicken 
från de skolkritiska upproren mot staten och dess institutioner 
och leta i de ”familjeproblem” som drivit fram Barnstugeutred-
ningen och dess dialogpedagogik. Legitimiteten måste sökas i 
rörelser och idéer som sökte befrielse ur den familj eller det hem 
som nu kritiserades för att vara ett fängelse, för instängdhet, 
underordning, sårbarhet.37  

Till skillnad från kritiken mot skolan fanns inte någon betyd-
ande vänsterrörelse som kritiserade förskolan som institution 
eller dess pedagogik under 1960- och 70-talen. Förhållandet var 
närmast det omvända, det vill säga att det kom allt starkare krav 
på att staten skulle lösa problemen och att staten skulle erbjuda 
mer förskola och snabbare utbyggnad.38 Det ”klagades” till och 
med i en ledare i tidskriften Barnträdgården 1968 över att för-
skolans pedagogik alltid får uppmuntran och beröm.39  

Ur ett könspolitiskt perspektiv hängde alltså kvinnans och 
barnets befrielse samman genom att familjen och hemmet var ett 
gemensamt problem. Ett sådant problem utgjordes av föreställ-
ningen om att barnets rätta plats var hos modern i hemmet, något 

37 Se bl.a. Eva Moberg om familjen som fängelse i artikeln ”Kvinnans villkorliga fri-
givning”, i Hans Hederberg (red.), Unga liberaler. Nio inlägg i idédebatten (Stock-
holm: Bonniers, 1961).  
38 Förskolans utbyggnad blev under 1960-talet allt tydligare en fråga om kvinnors 
rättighet, rätt till arbete och utbildning, men i skiftet till 1970-talet allt mer också 
som en fråga om barnens rätt.  
39 Barnträdgården, ledare i nr 9, Årg. 51, 1968. 
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som på 1960-talet fungerade som en närmast hegemonisk tanke-
figur och understöddes av medicinsk och psykologisk expertis. 
”Psykologisk erfarenhet” slog fast att ”den nära kontakten mellan 
mor och barn i det egna hemmet har avgörande betydelse för en 
harmonisk utveckling”.40 Yvonne Hirdman talar om ett ”husmors-
kontrakt”, men det kan lika gärna sägas handla om ett moders-
kontrakt menar Lena Wiorek om den inflytelserika synen på 
moderns roll och plats under 1940- till 1960-talen.41 

Ett problem var också den starka position som den patri-
arkala familjen fortfarande innehade under 1960-talet och de 
hierarkiska normer om barns uppfostran som spreds utifrån 
denna. Det är dessa normer som nu kom att utmanas. Rita 
Liljeström var den av alla könsrollsfeminister på 1960- och 1970-
talen som tydligast kritiserade kvinnans och barnets gemen-
samma underkastelse under fadersrollen som hon menade repre-
senterade kontroll, straff och patriarkal auktoritet.42  

Historikern Ann Taylor Allen ser denna fadersmakt som 
normsättande för kvinnans och barnets underordning i sam-
hället men en fadersmakt som successivt försvagats. Den har för-
svagats från att familjen och hemmet i stort sett varit faderns pri-
vata egendom där ”faderns lag” rådde, via statliga reformer när 
det gäller kvinnor och barn.43 Hon är en av flera forskare som 
väger fadersmakten mot statsmakten och ser ”faderns lag” som 
tyngre vägande makt än staten vars reformer kunnat innebära 
befrielse för både kvinnan och barnet.44 Staten hade dock under 

 
45 K. G. Hammarlund, Barnet och barnomsorgen. Bilden av barnet i ett socialpo-
litiskt projekt (Göteborg: Historiska institutionen i Göteborg, 1989), s. 150  
41 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 
2003); Lena Wiorek, ”Barnets behov av modern. Om uppmärksammandet av den 
tidiga mor-barn-relationen i 1940- och 50-talens barnpsykologi”, utkast till ett 
avhandlingsavsnitt. Avdelningen för idéhistoria, Stockholms universitet, 1999. 
Privat ägo. 
42 Rita Liljeström, Uppväxtvillkor. Samspelet mellan vuxna och barn i en föränderlig 
värld (Stockholm: Allmänna förlaget 1973). 
43 Ann Taylor Allen, Feminism and Motherhood in Western Europe 1890–1970 
(New York: Palgrave Macmillan, 2005). 
44 Allen, Feminism and Motherhood. 
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1900-talet en dubbel roll i detta. Ty staten hade lika ofta fungerat 
som upprätthållare av ”faderns lag” i familjen och av denna lag 
som normsättare för skuldbeläggning av kvinnans sexualitet, 
kvinnans brist på rörelsefrihet och den patriarkala uppfostran av 
barnen.  

Under 1960-talet organiserades hemmet och familjen fort-
farande i lagstiftningen utifrån tanken om fadern som eko-
nomisk beskyddare och dess samhälleliga försvarare. Familjens 
inre skulle upprätthållas som en skyddad plats av oskuldsfullhet, 
emotionalitet och trygghet med modern som verkställande 
organ. Samtidigt var hemmet fortfarande en privat och i mycket 
fortfarande rättslös plats där våld också var legitimt. Som Maria 
Wendt Höjer visat såg lagstiftningen fortfarande på 1960- och 
1970-talen våldtäkt av gift kvinna som naturligt och motiverat av 
familjelivets privata karaktär samt av att det ansågs naturligt att 
mannen i normala fall använder våld i sexualakten.45 Likaså var 
våld mot barn i form av aga i det privata hemmet lagligt fram till 
1979 och på 1960-talet uppgav 90 procent av intervjuade för-
äldrar att de slagit sina barn och 55 procent att de regelbundet 
använde detta som metod i barnuppfostran.46  

Den avgörande poängen är att det på 1960-talet fortfarande 
handlade om en patriarkal hierarki där en allians skapades 
mellan faderlig makt, våld och beskydd. Det är denna allians som 
normerar idealen kring barns uppfostran. Barnet skulle omfattas 
av beskydd och underkastas våld, beskyddas från upplysning, 
bevaras opolitiskt, undanhållas världens problem och oro, be-
straffas, agas och formas i uppfostringssyfte, inte se, inte röra, 
inte höra.47 I denna hierarkiska familjestruktur blev barnets 

45 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik. Våld och sexualitet i den svenska demokra-
tin (Malmö: Liber, 2002), s. 79. 
46 Cecilia Modig, Aldrig mer våld – 30 år av svensk lagstiftning mot aga (Stockholm: 
Regeringskansliet och Rädda Barnen, 2009).  
47 Under 1960-talet hade synen på barnets underkastelse ifrågasatts med psyko-
analysens intåg. Men fortfarande var den patriarkala barnuppfostran normsättare 
och upprätthölls inte minst av barnläkarkåren som uttalat understödde både 
moderns underkastelse under sina plikter som mor och den hierarkiska synen på 
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hjälplöshet en dygd och kunde vara ett bevis på att det verkligen 
behövde beskyddas.48 

Det var ett väldigt uppror som startade under 1960-talet mot 
hela detta paket av föreställningar. Det gällde barnen och det 
gällde kvinnorna. Kvinnokraven i 1960-talets könsrollsdebatter, 
inom fackföreningsrörelsen, de politiska partierna etc. hade alla 
riktningen ut ur familjen, ut ur moderligheten, ut ur underord-
ningen. 

Upproren för barnens befrielse kom först att i slutet av 1960-
talet formuleras inom kulturen, av kulturarbetarna. Det var för-
fattare, dramatiker, konstnärer som gick i spetsen för att om-
vandla synen på det lilla barnet, menar litteraturvetaren Olle 
Widhe.49 

Nu skulle de yngre barnen i motsats till den patriarkala barn-
uppfostran inte ses som oskuldsfulla, i behov av att skyddas från 
världen, i behov av att kunna lyda, lyssna på vuxna etc. I barn-
böcker, i barnteatern, i barnteve framställdes barn i nya sam-
manhang och med egna röster. Widhe menar att det var en ex-
ceptionell tid i den svenska barnkulturen där barns röst, rättig-
heter, deras plats i samhället, inflytande och tilltro till barns för-
måga att bli upplysta kom att dominera barnlitteraturen.50 

Det handlade också om byte av plats – ut ur familjen och in i 
offentliga rum, om att i upplysningstankens anda lära om och 
möta världen. Kulturarbetare drog nu ut barn i tidigare barnför-
bjudna offentliga rum i fiktiv form som till lidandet i världen, till 
död, sexualitet, realistiska skildringar av förlossningar etc. Rent 
fysiskt fick barn överta det vuxna rummet i Moderna Museets 
”Modellen” hösten 1968 där hundratals barn under några veckor 

 
barns fostran och som troligen var de som via barnavårdscentralerna hade störst 
inflytande över modern i familjen. Se Lee Gleichmann, Föräldraskap mellan styr-
ning och samhällsomvandling. en studie av syn på föräldrar och relation mellan 
familj och samhälle under perioden 1957–1997 (Stockholm: HLS Förlag, 2004) 
 
49 Olle Widhe, ”Introduktion till temat Den nordiska barnboken runt 1968”, Barn-
boken, 41, 2018. 
50 Widhe ”Introduktion till temat Den nordiska barnboken runt 1968”. 
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fick experimentera, bygga, klä ut sig i scenkläder lånade från 
Dramaten och fick förfoga över den stora utställningshallen.51 
Pistolteatern öppnade hösten 1967 scen, salong och loger för 
barnen och genomförde i avantgardisk stil en happening tillsam-
mans med barn. 

Malena Jansson som skrivit om barnteve under 1970-talet 
pekar på hur den nya barnkulturredaktionen på TV2 som start-
ade 1969 fick ett brett genomslag med omvälvande och poli-
tiserade barnprogram. Den fick en tidstypisk uppstart genom att 
600 barn, innan dess start, intervjuades om vad de ville att barn-
teve skulle innehålla. Från att barn visats upp som ”dekoration” 
för att de var söta men inte hade egen röst i teveprogrammen 
tidigare kom nu levande barn att få röst i teverutan.52 

Att barnkulturen politiserades i 1968-tiden har tagits upp i 
många sammanhang.53 Då åsyftas oftast dess vänsterradikala in-
slag av kritik mot girig kapitalism, imperialism, stöd till FNL, 
arbetarklass, strejker och så vidare. Böcker som När barnen gick i 
strejk, Sprätten satt på toaletten och Max Svensson Lurifax är 
exempel på denna slags politisering som nu riktades även till de 
yngre barnen. Men i den mening som används i denna artikel 
kan politiseringen också ses som delaktig i att fiktivt lyfta ut 
barns privata problem ur hemmet, omvandla problemen till ge-
mensamma och ge barn rättigheter i nya samhälleliga och poli-
tiska sammanhang.  

Innehållsligt vann förskolans omvandlingar och dess dialog-
pedagogik legitimitet från kvinnorörelsernas krav på barnom-

51 Kajsa Ohrlander, ”Challenging Essentialist Discourses on Children’s Self-
identities. ’The Child’ in Cultural Radicalism and Revolutionary Practices in 
Sweden in the 1960s and 1970s”, Contemporary Issues in Early Childhood, vol. 6, nr 
3, 2005; Lena Kåreland, Inga gåbortsföremål. Lekfull litteratur och vidgad kultur-
debatt i 1960- och 70-talens Sverige (Stockholm: Makadam, 2009). 
52 Malena Jansson, När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen. Om sjuttiotalets 
svenska barnprogram (Stockholm: Karneval förlag, 2014). 
53 Kalle Lind, Proggiga barnböcker. Därför blev vi som vi blev (Malmö: Roos & 
Tegnér, 2010); Kåreland, Inga gåbortsföremål; Jansson, När bara den bästa TV:n var 
god nog; Helander, Från Sagospel till barntragedi. 
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sorg och samtidigt från dessa barnkulturella omvandlingar av 
barndomen. De sammanbands i rörelsen för frigörelse från det 
patriarkala hemmets instängdhet och underordning. Barnstuge-
utredningen lyckades med sitt förslag om en allmän utbyggnad 
av förskolan att skapa en praktisk möjlighet för kvinnors yrkes-
arbete och göra detta till en befrielse som omvandlade frågan om 
barnets behov av modern till ett löfte om att en plats på ”dagis” 
inte skulle gå ut över barnen, utan tvärtom med dialogpeda-
gogiken befria barnen. 

Kritikens legitimitet och innehåll 
Kritiken mot dialogpedagogiken i förskolan kom som tidigare 
nämnts inte från förskolans fält. Den uppträdde i relation till 
detta som en utifrån kommande autonom intellektuell kritik. För 
att förstå kritikens legitimitet, kraft och inflytande analyserar jag 
i det följande de sammanhang den uppstod ur och med vilka 
medel kritikerna skapade sin auktoritet.  

För legitimiteten i kritiken mot dialogpedagogiken var det 
avgörande att kritikerna nu var drivande i att skapa ett nytt 
utbildningssociologiskt forskningsfält med inflytande från marx-
istisk och närgränsande teoretiska perspektiv. Som Alexander 
Ekelund visat i sin studie av vänsterradikalismen och dess aka-
demisering övergick många vänsteraktivister under 1970-talet 
till akademin och försökte få sina kunskaper om marxism och 
samhällsteori att bli legitima där.54 Den inriktningen var i takt 
med nymarxismens starka inflytande i universitetsvärlden inter-
nationellt och i Sverige.55 Det var en inriktning som sökte legi-
timitet och bärkraft i forskarsamhället. Ekelund talar om att de 
nu, med Bourdieus terminologi, sökte växla in sitt specifika ”rör-
 
54Alexander Ekelund, ”Kampen om vetenskapen. Althusserianismens frammarsch 
och den svenska 1968-vänsterns vetenskapsteoretiska debatt”, i Anders Burman & 
Lena Lennerhed (red.), Tillsammans. Politik, filosofi och estetik på 1960- och 70-
talen (Stockholm: Atlas akademi, 2014). 
55 Alexander Ekelund, Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering 
under den svenska vänsterradikaliseringens era (Göteborg: Daidalos, 2017). 
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elsekapital till ett vetenskapligt kapital”, det vill säga i det skol-
aktivistisa sammanhanget kunde den kunskap dessa aktivister 
vunnit i den kritiska skolaktivismen nu omsättas i akademisk 
forskning. 

Under andra hälften av 1970-talet hade den skolkritiska akti-
vismen börjat avta och vänsterrörelsernas spontana aktiviteter 
minskade överlag. Det tycks ha varit en utbredd nedgång och 
”efter 1975 hände inget mer”, menar Donald Broady i sina min-
nesanteckningar över sin medverkan i vad han kallar den skol-
progressivistiska rörelsen.56 Enligt den forne vänsterpolitikern 
Sören Wibe utmärktes andra hälften av sjuttiotalet av sömnighet 
och brist på engagemang bland vänsterintellektuella. De började 
förlora tron på den snart kommande revolutionen.57  

Utifrån Bourdieus analys av hur Jean-Paul Sartre kunde 
erövra positionen som den ”totale intellektuelle” genom att över-
skrida de politiska, litterära, filosofiska fälten och fylla ett tom-
rum som blev Sartres eget kan man förstå att de nya kritiska 
utbildningssociologerna skapade sin dominans genom att just 
fylla ett tomrum som låg rätt i tiden och vann legitimitet.58  

I förordet från 1975 till antologin Jämlikhetsmyt och klass-
herravälde presenterades en programförklaring för att fylla detta 
tomrum. Författarna underströk behovet av kritiska och obero-
ende vetenskapliga analyser av utbildningssystemen i det kapi-
talistiska samhället eftersom forskningen hittills dels stått i en 
beroendeställning till den socialdemokratiska demokratiseringen 
och jämlikhetsskapandet av den svenska skolan och tvingats till 
en ”i många stycken ofruktbar konformism”.59  

56 Donald Broady, ”Ur annalerna. Noteringar från sjuttiotalet”, Kritisk utbildnings-
tidskrift, nr 83/84, 1997 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-97-sjut 
tiotalet.htm 
57 Sören Wibe, ”Vänstern 1968–1978 – och sedan?”, i Utanför systemet. Vänstern i 
Sverige 1968–1978. En antologi (Stockholm: Tema Nova, 1978); http://www. 
marxistarkiv.se/sverige/utanfor_systemet.pdf 
58 Bourdieu, Texter om de intellektuella, s. 77ff. 
59 Svante Lundberg, Staffan Selander & Ulf Öhlund, Jämlikhet och klassherravälde 
(Lund: Cavefors, 1976), s. 10. 
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Här tydliggjordes behovet av att fylla ett hål mellan spontana 
uppror, ogrundade visioner och lojal utbildningsforskning och i 
stället inrätta en fristående, akademisk, kritisk och på marxism 
och kapitalismkritik grundad kunskap om utbildningssystemet. 

Denna inriktning vann inflytande genom att representant-
erna skickligt skaffade sig auktoritet i tidskrifter och andra 
sammanhang inom pedagogisk forskning.60 De fick inflytande i 
den nybildade föreningen NFPF,61 i den likaså nybildade tid-
skriften Forskning om utbildning62 och på olika universitetsin-
stitutioner, till att börja med i främst Göteborg, Lund och 
Stockholm. Därtill kom tidskriften KRUT att länge fungera som 
mötesplats mellan skolaktivism, skolprogressivism och denna 
samhällskritiska akademiska forskning.63  

Legitimiteten för kritiken mot dialogpedagogiken kan alltså 
sökas genom både dess koppling till de skolkritiska rörelserna, 
intagandet av ett nytt sociologiskt forskningsfält och erövrandet 
av marxistisk vetenskaplig auktoritet i akademin.64 

Kritikens teoretiska referenser 
I det följande kommer kritikens teoretiska inspiration och influ-
enser att skissas, något som jag menar kan förklara både dess 
auktoritet, oförsonlighet och raseri. Utgångspunkten för kritiken 
var den vetenskapliga marxism som under 1960- och 70-talen, i 

 
60 Christian Lundahl, Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidig-
modern, modern och senmodern skola (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006), s. 
275.  
61 Karl-Georg Ahlström, ”Om NFPF:s tillkomst. Det var så här det började”, Nordic 
Studies in Education 01/2013, vol. 33. 
62 Tidskriften startade 1974 och upphörde 1993. 
63 Lundahl, Viljan att veta vad andra vet.  
64 Göran Therborn, ”Brytningarnas och genombrottens årtionde. Den nya vänstern 
och resten av 60-talet”, i Lars Vikström (red.), Marx i Sverige (Stockholm: Arbetar-
kultur, 1983); https://marxistarkiv.se/klassiker/therborn/brytningar_genombrott-
nya_vanstern.pdf 
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framför allt Frankrike och Tyskland, behandlade utbildnings-
vetenskapliga frågor i kapitalistiska samhällen.65  

Den marxistiska vetenskapens objektivitet 

Ett genomgående tema i kritiken mot dialogpedagogiken var att 
den brister i vetenskaplighet och ”varken skapar eller bygger på 
objektiv och sann kunskap”.66 Detta tema om vetenskapens 
objektivitet var influerat av Louis Althusser och den ”skola” som 
bildades för att upprätta en sträng uppdelning mellan marxistisk 
vetenskap och ideologi. Althusser sökte etablera idén om 
värderingsfri vetenskap, som ren och opåverkad av såväl ideo-
logier som politiska värderingar.67 Utifrån detta kunde Kallós 
kritisera dialogpedagogiken för att den inte är forskning utan 
förser människor med dimridåer och i konsekvensens namn 
borde kallas ”kvasivetenskap” eller ”ren och skär ideologi” etc.68  

Här framställer sig kritikerna som de verkliga befriarna efter-
som de avslöjar och skapar sann kunskap om klassamhället. 
Även om ordet befrielse inte används, utan snarast misstänklig-
görs, är det underliggande budskapet att en socialistisk revolu-
tion innebär en människans eller arbetarklassens befrielse. 
Forskarens uppgift blir då att befria människan genom att skapa 
kunskap om ”verklighetens determinanter” och avslöja tron på 
”den enskildes onda eller goda vilja” för att den vägen möjliggöra 
klasskampen.69 

Den marxistiske forskaren ser som sin uppgift att definiera 
både mål och medel för den revolutionära omvandlingen. Kallós 
skriver att forskarens uppgift är att ”utarbeta en teori som kan 
förklara orsakssammanhang […] och ur denna skissera ett 

65 Som inspirationskällor tar Kallós upp bl.a. Louis Althusser, Elmar Altvater, Nicos 
Poulantzas, Pierre Bourdieu och Basil Bernstein.  
66 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 79.  
67 Ekelund, ”Kampen om vetenskapen”, s. 210. 
68 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 79. 
69 Callewaert & Kallós, ”Den rosa vågen”, s. 34. 
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begränsat antal strategier som är möjliga”.70 Det finns likheter 
med Lenins partiteori och dess betoning på teorins nödvändig-
het för klasskampen, på partiets ledande roll och kritik mot 
spontanismen.71 Forskaren tycks nu överta denna roll. Skill-
naden kunde knappt vara större mot Freires och dialogpeda-
gogikens överlämnande av social förändring till de förtrycka att 
skapa själva, tillsammans i dialoger och språkliggörande.  

I dessa perspektiv kan pedagogik knappast befria och i stället 
framstår marxistisk sann vetenskap som enda möjligheten. I den 
revolutionära teorin omfattas endast arbetarklassen, proletariat-
et, av förtryck och därmed av befrielsens möjlighet. 

Ideologiska statsapparater 

Althussers begrepp ideologiska statsapparater är en viktig refer-
ens i kritiken och tydliggör hur problematisk inte bara tanken 
om dialogpedagogik som frigörande är, utan också att denna 
frigörande pedagogik ska utövas av en statlig förskoleinstitution. 
Enligt tanken om ideologiska statsapparater får offentliga och 
privata institutioner som skolan, förskolan, familjen, media, 
kulturen med mera funktionen att förmedla den härskande 
klassens, borgerlighetens, ideologi.72 Althusser föreslår att ideo-
logi ska förstås som de värden, symboler, löften arbetarklassen 
förleds att tro på och som inte motsvarar dess position som 
utsugen klass och faktiska delaktighet i produktionen. 

Daniel Kallós skriver att i förskolan reproduceras arbets-
kraften och att den i det syftet har som funktion att säkra att 
barnen underkastas rätt slags idéer och tankar. ”Skolan och för-
skolan tar som ideologiska statsapparater hand om barnen och 
underkastar dem borgerliga ideologier som ”döljer, skapar 

 
70 Callewaert & Kallós, ”Den rosa vågen”, s. 37ff.  
71 Lenin, Vad bör göras? Brännande frågor för vår rörelse (1902/1974); https://www. 
marxists.org/svenska/lenin/1902/02/vadborgoras.htm  
72 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 158ff. 
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illusioner, bedrägerier, osynliggör de reella förhållandena och 
undertrycker en proletär ideologi”.73 

Kallós skriver vidare, med hänvisning till Althusser, att detta 
förtryck drabbar förskolebarnet särskilt hårt eftersom det sker 
under år då barnet är mest sårbart för den härskande ideologin. 
Han fortsätter med citat från Althusser och tydliggör förtryckets 
ideologiska och totaliserande karaktär: ”I dessa dagliga doser av 
nationalism, chauvinism, liberalism, moralism förtrycks den 
proletära ideologin.”74 

Med detta sätt att tänka kommer barn att underkastas borger-
lig ideologi via förskolans dialogpedagogik, en ideologi som yt-
terst handlar om den härskande klassens förledande manövrar 
för att dölja förtrycket.75 

Den osynliga pedagogiken 

Med Kallós användning av Basil Bernsteins begrepp osynlig 
pedagogik kom dialogpedagogiken att förstås som en mellan-
skiktets eller medelklassens pedagogik och ingå i ett kulturellt 
underordnande av arbetarklassen. Bernsteins begrepp svag och 
stark inramning uttrycker denna klassbundna pedagogik. Han 
hävdar att för arbetarklassens barn kännetecknas uppfostran av 
starkt inramad pedagogik som de är uppvuxna med och där det 
finns tydliga hierarkier, lätt begripliga regler och stora möjlig-
heter att avslöja. Mellanskiktets osynliga pedagogik känneteck-
nas av svag inramning där hierarkier och regler blir diffusa, out-
talade och symboliska. Detta döljs under en ideologi om jämlik-
het, att det är ett ”du och jag som möts”.76 Men det handlar lika-
fullt om makt, övervakning och social kontroll. Barn tvingas i 
den osynliga pedagogiken visa upp sig själva, själva pröva fram 
vilka regler som gäller, vilket är något som medelklassbarnen har 
större förmåga att göra eftersom de lever i denna slags kultur 

73 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 157. 
74 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 167, 239. 
75 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 155. 
76 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 176. 
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med sina språkligt och socialt dolda regler.77 För arbetarklassens 
barn blir det förvirrande, förtryckande och underordnande att 
navigera i dialogpedagogiken.78 

Sammantaget gav dessa teoretiska inspirationskällor kraftfulla 
argument mot dialogpedagogiken. Synen på den nymarxistiska 
vetenskapen som bärare av sanningen, synen på staten i det 
kapitalistiska samhället som enbart borgerlig och ideologiskt för-
tryckande samt synen på dialogpedagogiken som förtryckande 
av arbetarklassens barn gjorde det omöjligt att uppfatta dialog-
pedagogiken i statlig regi som befrielse ur familjens patriarkala 
uppfostran eller se detta som vare sig giltigt eller viktigt.  

Hur gick det till när kritiken vann? 
Min övergripande fråga om hur det gick till när de marxistiska 
utbildningssociologerna vann striden om dialogpedagogik kan 
utifrån den föregående analysen förstås på flera sätt. Dels att 
striden på ett plan utgick från oförenliga teoretiska utgångs-
punkter och att det blir ”begripligt” att de revolutionära marxist-
erna inte kunde acceptera de köns- och barndomspolitiska väl-
färdsstatsreformer som dialogpedagogiken med Barnstugeutred-
ningen sökte genomföra. Det fanns helt enkelt inte något teo-
retiskt utrymme för att se befrielsen i dialogpedagogiken eller det 
förtryckande i den patriarkala familjen eller dess barnupp-
fostran. Att dialogpedagogiken utifrån Althussers och andras 
marxistiska orientering teoretiskt kunde förstås som hotfull och 
extra farlig genom sina ideologiska och fördunklande drag, gör 
kritikens upprördhet delvis begriplig.  

Men dels jag har också velat se striden som en fråga om kamp 
om diskursiv och annan legitimitet. Det är tydligt att dialogpeda-
gogiken kom att vinna legitimitet genom att den formulerade 
och kopplade upp sig mot redan spridda diskurser om förtryck 
och befrielse – inte minst av Kvinnan och Barnet från familjen. 

 
77 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 172ff. 
78 Kallós, Den nya pedagogiken, s. 189, 181. 
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Att den dessutom anammades som socialdemokratisk pedagog-
isk policy innebar att dialogpedagogiken kunde uppnå en auk-
toritativ position.  

Den utbildningssociologiska kritiken fick sin legitimitet från 
annat håll, i de skolkritiska antikapitalistiska rörelserna, i den 
akademisering av skolkritiken som de själva aktivt skapade och 
fick positioner och inflytande genom och i den marxistiska 
vetenskapens sanningsanspråk. 

Till sist menar jag att utbildningssociologerna lyckades vinna 
auktoritet genom sin autonoma, utifrån kommande position där 
de fungerade som intellektuella som kunde ges förtroende att 
fälla övergripande, storslagna och kritiska omdömen om de små 
tingen som rörde barnen och förskolan.  

Genom att implicit utnyttja den dikotoma konstruktionen av 
manlig rationalitet, frihet oberoende och våldsamhet i motsats 
till kvinnligt beroende, emotionalitet och mjukhet konstruerade 
sig kritikerna som manliga auktoriteter. Detta vävdes ihop med 
vetenskapens makt, att vara en röst för arbetarklassen och våld-
samheten i kritikens utformning. Att hävda sin övergripande 
överlägsna kunskap och beläsenhet, exempelvis genom att an-
vända fler referenser (cirka 300 i Kallós bok gentemot endast 22 i 
skriften Dialogpedagogik), blev ett sätt att konstruera sig själva 
som bärare av vetenskapens suveränitet, makt och auktoritet i 
förhållande till dialogpedagogikens kvinnor. Dessutom kunde de 
utifrån en till synes autonom position med stort manligt raseri 
och skoningslöshet hävda sin legitimitet som vänsterintellektuell 
som enligt Bourdieu uppnådde legitimitet genom att bli ”sam-
manvuxen med de maktlösa, med folket eller arbetarklassen” 
mot den som de menade borgerliga dialogpedagogiken i den 
kvinnligt dominerande förskolan. Dessa kvinnor kunde inte kva-
lificera sig som intellektuella – än mindre som vänsterintellek-
tuella – eftersom de, hur kunnigt, djärvt och politiskt radikalt 
förslaget om dialogpedagogik än var, inte betraktades som 
oberoende utan allt för involverade och engagerade i förskolans 
praktik och teori. 
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Även om dialogpedagogiken försvann som begrepp och idé 
finns det mycket som talar för att många av dess etiska och 
demokratiska idéer kring yngre barn fortsatte att spridas både i 
förskolan och vidare ut bland människor. Sådana idéer hade 
redan gripit tag i starka opinioner och blivit en del av kvinnans 
större frihet från familjen och den demokratisering av relationen 
till barn som startade på 1960- och 1970-talen. Ett uttryck för 
denna fortsättning kan vara lagen 1979 som förbjöd aga och för-
ödmjukelse av barn även i det privata hemmet. I en jämförande 
analys av olika länder kring barns rättigheter gjord 1998 beskrevs 
Sverige som en barnorienterad välfärdsstat där bland annat 
barnomsorgen och dialogpedagogiken framställs som avgör-
ande.79 Dessutom kom dialogpedagogikens idéer tillbaka på 
1990-talet i samband med den nya läroplanen för förskolan 
1998. Lyssnande, dialog och ömsesidigt utforskandet tillsam-
mans med barnen blev åter ledord men nu med inspiration från 
den italienska Reggio Emilias tankevärld.80 

För att travestera Staffan Selanders jubel över dialogpeda-
gogikens försvinnande 1978 kom den revolutions-dogmatiska 
marxism som tog makten över dialogpedagogiken på 1970-talet 
att ganska snart vittra bort som seriöst alternativ: ”den dog-
matiska marxismen rusade som en vilsen komet genom våra 
tankerymder, kastade ströblixtar kring sig och falnade slutligen i 
kylan”.  

 
 
 
 
 

 
79 Hammarström-Lewenhagen, Den unika möjligheten, s. 36.  
80 SOU 1997:157 Att erövra omvärlden. Slutbetänkande av barnomsorg och skola-
kommittén. Utbildningsdepartementet, s. 27. 
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Socialistiska lärarorganisationer  
– ett tidens tecken inom utbildningsvärlden

GUNILLA HÄRNSTEN 

Att snart 50 år efter bildandet av föreningen SOL, Socialistiska 
lärare, 41 år efter nedläggningen och 30 år efter framläggandet av 
min avhandling, skriva en återblick huvudsakligen utifrån den är 
både spännande och väldigt utmanande.1 Min ambition med att 
ändå göra detta är att visa på den kraft som fanns under 1960- 
och tidiga 70-talen inom skola och utbildning. I denna artikel vill 
jag ge en bild av några av de rörelser som uppstod utifrån klart 
skol- och samhällskritiska utgångspunkter i Sverige och i några 
andra länder. Det handlar om ett engagemang som – fast antag-
ligen på ett annat sätt – skulle behövas mer än någonsin i dag när 
flertalet utbildningsinstitutioner – skolor, universitet och till och 
med folkbildningen – böjer sig för marknadskrafternas starka 
inflytande vad gäller synen på och hanteringen av kunskap, 
kunskapssyn och kunskapsutveckling. 

Tidens syn 
Kring mitten och vid slutet av 1960-talet fanns en tydlig optim-
ism gällande skol- och utbildningsvärldens betydelse för ett öpp-
nare, mer jämlikt och humant samhälle. Inte minst påverkades 
många blivande lärare såväl av den syn som Olof Palme hävdade 
vad gällde skolan som framtidsbyggare, som av de händelser som 
i övrigt finns beskrivna i denna skrift gällande samhället i stort. 
Engagemang, protester och krav på förändring var nästan att 

1 Gunilla Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige. Socialistisk lärarorganisering på 
1970-talet i Sverige med jämförande exempel från några andra länder (Lund: Lunds 
universitet, 1988). 
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betrakta som vardagsmat och så småningom reagerade också 
några lärare genom att uppmana till en särskild organisation för 
lärare med tydligt förändringsinriktat och politiskt intresse och 
ställningstagande. 

Tiden i sig liksom min egen bakgrund som småskollärare 
som lämnat lärarhögskolan i Malmö julen 1967, med den ännu 
kvarvarande statyn med ”Skolan som en spjutspets mot fram-
tiden”, formade naturligtvis även mina ambitioner och mitt syn-
sätt och förståelse under några år som småskollärare och special-
lärare i Malmö. Under en mycket kort tid i början av 1970-talet 
var jag också själv medlem i SOL, men tyckte inte då att den 
vände sig till oss på lägre stadier. 

De studier i pedagogik som jag fick turen att komma med i 
hösten 1976 i Lund behövdes för att kunna förstå, förklara och 
utmana denna syn. Litteratur med titlar som Jämlikhetsmyt och 
klassherravälde2 och flera andra3 samt två uppsatser som byggde 
på dessa utgångspunkter ledde till forskarutbildning. Att välja 
socialistisk lärarorganisering som ämne för ett avhandlingsarbete 
kom något senare då Daniel Kallós hade en kurs om socialistiska 
lärarorganisationer med rötter från 1920-talet och dess efter-
följare.4 Min vetskap om den svenska föreningen SOL stimulerade 
mig att under en lång period samla historik från såväl SOL som 
några andra föreningar i Sverige samt från ett antal systerorgani-

 
2 Svante Lundberg, Staffan Selander, & Ulf Öhlund, Jämlikhetsmyt och klassherra-
välde. En antologi om skola och utbildning i avancerade kapitalistiska samhällen 
(Lund: Cavefors, 1976). 
3 Johannes Beck, Klasseskolen (Köpenhamn: Rhodos, 1975), Staf Callewaert & 
Daniel Kallós, ”Den rosa vågen i svensk pedagogik”, Forskning om utbildning, nr 1 
1976, s. 31–38, Staf Callewaert & Bengt-Anders Nilsson, Samhället, skolan och 
skolans inre arbete (Malmö: Lunds bok- och tidskriftsförlag AB, 1977), Daniel 
Kallós, Den nya pedagogiken. En analys av den s k dialogpedagogiken som svenskt 
samhällsfenomen (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1978). 
4 Daniel Kallós, Bildningsarbetarinternationalen i Sverige. En studie av försök att 
organisera socialistiska och kommunistiska lärare i Sverige 1920–1940 (Lund: Arkiv, 
1984). 
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sationer i Danmark, Tyskland och England.5 Min ambition med 
denna artikel är att ge en kort sammanfattad återblick på radikala 
utbildningsfrågor under framför allt 1970-talet och en diskussion 
om hur vi kan se på dagens möjligheter och hinder. 

En bild tagen i samband med att vår grupp småskollärare firade fem-
tioårsjubileum i Malmö. Några kurskamrater minns och tänker på 
den tiden med varma känslor. Spjutspetsen är kvar på Helenelund, 
men lärarutbildningen är flyttad till hamnområdet i Malmö. En pojke 
från den förskola som nu är förlagd hit tittar något undrande på 
varför på varför tanterna har satt sig där! 

5 Min avhandling bygger på alla bulletiner, skrifter från olika systerorganisationer, 
anteckningar från möten med mera som fanns bevarade, en enkät som gick ut till 
335 medlemmar som var möjliga att spåra (av totalt antecknade 558 namn). Av 
dessa besvarade 198 enkäten. Ett urval av femton personer intervjuades därefter 
ingående. 
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En kortfattad beskrivning av organisationen SOL 
Vad gör våra advokater? Vad gör våra läkare? Vad gör våra 
lärare? Detta frågade en mycket engagerad Sven Delblanc under 
ett Vietnammöte där en av de av mig intervjuade initiativtagarna 
till SOL deltog. Han berättade för mig: ”Jag kände en sådan skam 
över att tillhöra lärarkåren och inte göra något då det gällde att ta 
ställning till Vietnamkriget. Och då var jag på en dramakurs, det 
var 1969 på våren …” 

Vid denna dramakurs utformade elva av deltagarna ett 
upprop som utifrån en kritisk syn på skolan manade till samling 
i tidskriften Ord & Bild,6 Aftonbladet och Tidssignal. Föreningen 
SOL bildades sedan formellt i samband med 1970 års skolvecka i 
Stockholm där intresserade inbjöds till Brännkyrka gymnasium 
på kvällen den 3 januari. Ett sjuttiotal intresserade personer (52 
enligt en namnlista) bildade med acklamation en förening där 
deltagarna genast började samlas i grupper för att konkretisera 
innehåll. Efter en timmes arbete framlades kortsiktiga mål såsom 
medverkan i olika organ inom den egna skolan vad gällde läro-
boksgranskning och fortbildning. En mer långsiktig ambition 
var att konkret formulera ett skolpolitiskt program utifrån 
socialistiska värderingar. Andra förslag handlade om att starta en 
tidning, samarbeta med socialistiska elever, och att SOL-med-
lemmar borde agera inom sina fackföreningar.  

Redan denna kväll bildades också en grupp som kom att 
arbeta under lång tid, nämligen den som handlade om mål-
sättning för föreningen och namnfrågan.7 Trots krafttag med att 
föra ut budskapet om föreningen var det inte många organ som 
förde det vidare. Varken dagstidningar eller skolvärldens tid-
ningar anammade budskapet. DN hade en kort notis under 
rubriken ”Skolnoterat”. Målsättningsfrågan ledde till en lång och 

 
6 Ord & Bild nr 8 1969, s. 640. 
7 Efter ett stormöte i Stockholm den 25 maj 1970, med 81 deltagare, ändrades 
namnet till Socialistiska Skolarbetare, utan att någon längre diskussion redovisades. 
Förkortningen SOL behölls. Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 46. 
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intensiv verksamhet och först 1976 antogs en slutlig målsättning, 
som dock även den diskuterades utifrån frågan ”Vad ska vi 
egentligen ha SOL till?”  

Deltagarna 
Föreningen ökade snabbt i medlemstal och i den första SOL-
bulletinen som kom i december 1970 redovisades att det i juni 
fanns runt 200 medlemmar och i december samma år 325. Det 
högsta medlemstal som nämndes var 400, något som dock an-
sågs bero på att en hel del tillfälliga namn kommit med genom 
att intresserade personer hade besökt något enstaka möte utan 
att bli medlemmar. Under åren höll sig sannolikt medlemstalet 
mellan 175 och 200, och när SOL förklarades vilande i december 
1978 fanns enligt protokollet 70 personer som betalat medlems-
avgift.  

Inledningsvis var de allra flesta medlemmarna högstadie- 
eller gymnasielärare, något som var tämligen självklart eftersom 
SOL bildades på ett SACO-möte. Av de 197 medlemmar som 
svarat på min enkät utgjordes ändå ungefär hälften av ”övriga 
lärare”, universitetslärare och låg/mellanstadielärare.8 En grupp 
som var tydligt underrepresenterad var lärare i förskolan. 

Vad gällde socialgruppstillhörighet fördelade sig 171 svar 
enligt enkäten: grupp I: 44 procent, II: 28 procent och III: 28 
procent. Jämfört med den dåvarande vuxna befolkningen i sin 
helhet var SOL-medlemmarna en grupp med mycket annor-
lunda fördelning.9 Intressant var också att konstatera att det inte 
föreföll vara deltagare med särskilt stor egen bakgrund inom 
facklig eller politisk verksamhet som engagerade sig i SOL. Det 
var kanske, som så mycket annat, ett ”tidens tecken” att skapa en 
organisation utifrån den egna verksamheten, skolan.  

8 Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 48–56. 
9 Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 52. 
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Organisation och verksamheter 
Samordningsgrupper som till stor del var självstyrande, både i 
Stockholmstrakten och runt i landets lokalgrupper samt några 
personer som samordnare av detta tillsattes sedermera av med-
lemmar från Stockholm och Uppsala. Typiskt för föreningen var 
att både medlemmar och grupper kom och gick, och det var 
ingen lätt uppgift för samordnare att få kontinuerliga rapporter 
och inbjudningar.  

Detta tycktes dock inte förminska utbytet och intensiteten i 
en rad olika verksamheter. Utöver den självklart största gruppen 
i Stockholmstrakten fanns grupper i Malmö/Lund där ämnen 
som förslag på alternativa läromedel, förslag till ny lärarut-
bildning, diskussion om alternativ till betyg och granskning av 
till exempel SIA-utredningen dryftades. I Helsingborg fördes 
samtal om diverse frågor och i Linköping/Norrköping hade en 
studiecirkel med utåtriktade möten bildats. Umeå prövade att ha 
samarbete med Studiefrämjandet kring politisk ekonomi. Luleå 
genomförde veckoslutskurser på Sunderby folkhögskola i sam-
arbete med en rad organisationer, och i Göteborg/Trollhättan 
bildades en matematikgrupp. I Uppsala innebar ett möte med 
Sven Wernström 1974 bildandet av en lokalgrupp som var aktiv 
med fyra olika studiegrupper och tre arbetsgrupper. I denna 
lokalgrupp deltog huvudsakligen lärare på låg- och mellan-
stadiet, vilket skilde sig tydligt från övriga landet. 1977 redovis-
ades tre cirklar i politisk ekonomi och en i lärarutbildnings-
frågor.  

Slutligen bildades också en grupp i Örebro där under en tid 
samarbete skedde med RRS – Revolutionära gruppen Röd Skola 
– som vid en konferens i Karlstad 1977 beslöt att gå med i SOL 
för att ”kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som 
finns samlade i SOL” (enkätsvar). Örebro var en av de lokal-
organisationer som fanns kvar längst. 

Drygt tio år efter starten av SOL lades föreningen ner efter-
som antalet medlemmar reducerats avsevärt och att frågan ”Vad 
ska vi ha SOL till” aldrig fick något bra svar. En medlem som 



SOCIALISTISKA LÄRARORGANISATIONER 

217 

höll ut in i det sista framhöll dock hur viktigt det är att ha ett 
gemensamt sammanhang som stöd: ”En organisation av social-
istiska lärare: det är då man verkligen möter sina likar, arbetar 
kring en fråga och inte skyr ansträngningarna för att nå andra. 
Som då SOL startade 1970.10 

Vad uttryckte medlemmarna? 
I min enkät fanns också en fråga om varför medlemmarna läm-
nat SOL, vilken bara 90 av de totalt 197 besvarade. Här framkom 
att det mest handlade om personliga skäl som flytt, annat för-
värvsarbete och tidsbrist. Bland de jag intervjuat finns ut-
talanden som: ”Jag kom aldrig in i det där gänget”, ”Fick inte de 
personliga kontakter som syvende og sidst bär upp en organi-
sation”, ”Förmågan att välkomna mig och att få in mig i vettig 
syssla inom SOL i Stockholm var en klar besvikelse.” Men det 
fanns också skäl av mer politisk art såsom: ”Jag kände att jag stod 
vid sidan av SOL, politiskt alltså” och: ”Tröttnade ibland på mål-
sättningsdiskussionerna.”  

En liten grupp framhöll att det fanns andra engagemang som 
ansågs viktigare att lägga tid och kraft på, såsom fackligt arbete, 
olika politiska grupper och kvinnorörelsen. En av de intervjuade 
framhåller också att SOL hade en viktig roll som kamratförening 
som kunde fungera som genomgångsorganisation. En bild som 
framträder tydligt vid återläsning av enkät- och intervjuer är att 
den breda och öppna hållningen inom SOL också blev till ett 
problem när det gällde innehåll och fokus på föreningens roll. 
Spannet mellan dramapedagogik, frigörande verksamheter, 
seminarietradition och djupdykningar i olika marxistiska tradi-
tioner och tolkningar har varit påtagligt under åren. Ändå svar-
ade en majoritet av de tillfrågade ja till att det behövs en 
organisation av SOL:s typ i dag (i början av 1980-talet). Skälen 
var många och framför allt handlade det om att tillsammans 
stödja varandra: ”Ska vi kunna förändra måste vi göra det till-

10 SOL-Bulletinen nr 38, i Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 153. 
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sammans, för att motverka de konservativa strömningarna, mot-
vikt mot skolans kunskapshysteri, studier etc.” Ett svar var:  

Ja, det finns specifika frågor som har med undervisning och 
utbildning att göra som det är befogat att lärare kollektivt dis-
kuterar. Däremot är det lite mer oklart vilken politisk funktion 
en sådan organisation ska ha. Det är antagligen ingen poäng att 
organisera lärare på uttalat socialistisk grund, även om verk-
samhetens innehåll bör ha en socialistisk prägel. 

Och: ”Nej, det behövs ett vänsterparti som kämpar för arbetar-
makt och att dess medlemmar också arbetar för en annan ut-
bildning. Utan en sådan förankring i ett politiskt parti kan idé-
erna om en annan skola/utbildning inte utvecklas.” 

Som nämnts fanns under samma tidsperiod som SOL lik-
artade föreningar i såväl Sverige som runt om i världen. Några av 
dem hade dessutom tidvis samarbete med varandra och utbytte 
erfarenheter.  

Socialdemokratiska lärarföreningen i Stockholm 
Då SOL bildades fanns sedan ett tjugotal år Socialdemokratiska 
lärarföreningen i Stockholm. Denna förening, som alltså bild-
ades på 1950-talet, var tydligt partipolitiskt knuten och arbetade 
också bland annat med att skriva motioner och liknande. Redan 
från 1951 då Socialistiska internationalen bildades av social-
demokratiska partier i Europa och Japan inleddes också ett sam-
arbete mellan lärarföreningen i Sverige och International Union 
of Social Democratic Teachers. Föreningen hade ett hundratal 
medlemmar och var under en tid mycket aktiva kring skolfrågor. 
Personer som Börje Forsberg, Stellan Arvidsson och Göte 
Rudvall var i sin tid viktiga i samband med arbete inför grund-
skolans införande, och även aktiva i internationella samman-
hang. Till exempel bildades, på initiativ av Forsberg, Nordiska 
samarbetskommittén för socialistiskt skolfolk, och 1969 hade 
föreningen sitt årliga möte i Uppsala med rubriken School and 
Democracy. Detta år skrevs också en motion, undertecknad med 
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21 namn till SAP:s kongress med lydelsen: ”SAP är ett socialis-
tiskt parti och har som uppgift att på kort sikt bryta stor-
finansens välde över produktionen och att överföra kreditinstitu-
tionerna och storindustrin i samhällets ägo.”  

Särskilt under den första tiden var ett antal medlemmar 
aktiva i båda föreningarna och deltog i varandras möten. En 
form av samarbete förekom gällande den så kallade objektivitets-
frågan, men samarbetet gnisslade snart och upphörde redan 
1972. En av de av mig intervjuade formulerade skälen till bryt-
ningen: 

… att det inom vänstern hade vuxit fram en debatt, att alla som 
var för att samarbeta över partigränser och organisationsgränser 
– det kallas för enhetsfront – och det fick man inte vara enligt
vissa renläriga. Och jag steg upp på ett möte och föreslog att vi
skulle samarbeta, och jag möttes av en fullständig iskyla, och jag
visste inte att jag gjort bort mig totalt. Och någon kom fram till
mig och sa: ”det här trodde vi inte om dig”. Och då hade den
där diskussionen tagit fart – enhetsfront – det var alltså något
man sysslade med i SKP eller KPML och det hade jag fått så
många synpunkter på, särskilt från FK. Så att samarbete på den
tiden, det var nog svårt.

Revolutionära gruppen Röd Skola, RRS 
Revolutionära gruppen Röd Skola bildades på Lärarhögskolan i 
Karlstad 1971 av lärarkandidater som samtidigt var medlemmar 
i Förbundet Kommunist (FK) och som ville ”skapa ett klart 
vänsteralternativ” i skolfrågor i förhållande till det mer ”allmän-
demokratiska arbete som bedrevs av Clarté och KFML i 
Karlstad”.  

Föreningens fokus var att förändra kursplanen för den egna 
utbildningen. Den aktiva gruppen bestod av ett femtiotal med-
lemmar och möten kunde samla upp till 600–700 personer. I 
gruppens tidning Röd Skola, som kom ut med fyra till fem 
nummer per termin framfördes en hel del krav på den egna 
utbildningen, men den största delen handlar om solidaritets-
frågor i samband med Palestina, FNL, Guinea-Bissau med mera, 
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men också stöd till strejkande arbetare, till exempel vid SAAB 
(1973) och städerskestrejken i Malmberget (1974). Till skillnad 
från de andra skolrelaterade organisationer som fanns vid denna 
tid var RRS tydliga med att inte lärare kan gå i bräschen för ett 
socialistiskt samhälle. Det som uppmuntrades var att ge stöd åt 
”den självständiga arbetarkampen.” Inom RRS tydliggjordes 
också att lärare är en gynnad grupp i samhället, något som andra 
organisationer inte tryckte på. För att samla såväl lärarkan-
didater som aktiva lärare ordnade RRS en konferens 1975 där 
cirka 200 lärare deltog. Tanken var att denna konferens skulle 
vara en utgångspunkt för att bilda ett nationellt kontaktnät, dis-
kutera förhållandet till Aktiv Skola och SOL samt att förbereda 
nya årligen kommande konferenser. Denna ambition uppnåddes 
dock inte, utan knappt ett år efter konferensen upphörde RRS. 
Sin styrka hade föreningen som elevförening på lärarhögskolan i 
Karlstad där medlemmarna under några år lyckades påverka 
såväl form som innehåll i undervisningen.  

Föreningen Aktiv Skola, FAS 
Föreningen Aktiv Skola, FAS – som formellt bildades 1975 – var 
från början huvudsakligen en Stockholmsförening intimt sam-
mankopplad med Skolarkivet och starten av tidskriften KRUT 
som under det första året hade samma adress. Två skäl angavs 
som orsak till bildandet. Det ena var att granska ett antal 
utredningar: Skolans Inre Arbete – SIA, Målbestämning och ut-
värdering – MUT, Betygsutredningen – BU73 och Skolan Staten 
och Kommunerna – SSK. Det andra skälet beskriver Donald 
Broady som att det så starka trycket kring organisatoriska frågor 
krävde en vändning mot vad som borde ske i undervisningen 
och det organiserade uttrycket för detta intresse blev Föreningen 
Aktiv Skola.11 

 
11 Donald Broady, Den dolda läroplanen. Krut-artiklar 1977–1980 (Stockholm: 
Symposion, 1981). 



SOCIALISTISKA LÄRARORGANISATIONER 

221 

En i sammanhanget viktig manifestation var också att Skol-
arkivet var medarrangörer av Utbildningsdagarna i gamla riks-
dagshuset i Stockholm 10–11 maj 1975. Den framtidstro och det 
engagemang som då uppvisades sitter säkert fortfarande kvar 
hos många lärare, om än pensionerade för länge sedan. Resultat-
et av denna manifestation blev också Skolhandboken.12 I denna 
bok presenterades också planerna på en pedagogisk tidskrift. 
Därmed var således också tidskriften KRUT – Kritisk Utbild-
ningstidskrift – född.  

Ursprungligen var FAS alltså en Stockholmsorganisation, men 
den vidgades snabbt till att under ett stormöte i oktober 1975 bli 
en riksorganisation som indelades i fyra regioner med Umeå, 
Göteborg, Växjö och Stockholm som basorter. Beslut togs också 
om att ge ut en tidning, Aktiv Skola, och den första delades ut i 750 
exemplar. Under en period hade SOL och Aktiv Skola ett tämligen 
ingående samarbete, framför allt kring utredningar, men också 
med ett visat intresse för alternativa undervisningsformer. I ett 
remissvar till betygsutredningen framhölls till exempel avskaff-
ande av betyg i grundskolan och, inte minst, ett negativt svar till 
kursrelaterade betyg i gymnasieskolan: ”eftersom dessa kommer 
att innebära en stark centralstyrning av lärostoffet.” 

Föreningen växte snabbt och fler lokalgrupper bildades. 
Gävle och Karlstad tillkom 1976, men redan då diskuterades 
ständigt frågan ”Vad ska vi ha FAS till?” och efter ett stormöte 
med efterföljande enkät till medlemmarna 1978 lades FAS ner. 
Slutsatsen från de som sammanställt enkäten (besvarad av 59 
medlemmar, det vill säga cirka 10 procent av medlemmarna) var 
följande: 

12 Margareta Eklöf m.fl., Skolhandboken (Stockholm: Ordfront, 1976). 
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Den nuvarande strukturen fyller dåligt sin uppgift att aktivera 
människor till kamp för föreningens målsättning. Om också 
själva målsättningen är för diffus för att samla människor till 
gemensamma aktiviteter, är svårt att uttala sig om. Nedlägg-
ningen är oundviklig, om inte krafttag tas från något håll för att 
förändra föreningens arbetssätt. 

En annan, mer enhetlig förening, hade dock utkristalliserats 
inom ramen för Föreningen Aktiv Skola, nämligen Kooperativet 
Arbetets Pedagogik, KAP. 

Kooperativet Arbetets Pedagogik, KAP  
Den sista föreningen med skola och pedagogik som utgångs-
punkt som bildades i Sverige under denna period var 
Kooperativet Arbetets Pedagogik – KAP – där den svenska gren-
en konstituerade sig 1977. Denna organisation, med rötter och 
tillhörighet i den internationella Freinetrörelsen, är den enda av 
de nämnda föreningarna i detta sammanhang som ännu finns 
kvar, sedan 2004 med namnet FIMEM, Fédération Inter-
nationale des Movements de l´Ecole Modern. I Sverige är namnet 
nu ändrat till Swedish Freinet Movement KAP. Freinetrörelsen 
och dess pedagogik beskrevs av bland andra Daniel Kallós 1981 
som hänvisar till ett arbete av Lepape,13 där hon framhåller tre 
viktiga aspekter från Freinetrörelsen i Frankrike:  

1. Arbetet måste ske inom den offentliga skolan. 

2. Kampen för en pedagogisk praxis är en politisk kamp som inte 
kan frikopplas från sin tids stora politiska rörelser och krafter. 

 
13 Daniel Kallòs, ”När den politiska verkligheten blir pedagogisk. Några anteck-
ningar och reflexioner kring Celestin Freinet”, VPK Skolbulletin nr 1, 1981; från 
bl.a. Lepape, Die anfänge der Freinetbewegung. Eine pädagogik für die Revolution, i 
Beck & Boehnecke, Jahrbuch für Lehre nr 4, 1979. 
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3. Den ”barncentrerade” Freinet-pedagogiken innebär inte att
barnet själv ska ta initiativ utan att bildandet av strukturer,
organisationsformer, tekniker och arbetsmaterial bygger på
mycket möda och årslångt utvecklingsarbete. Disciplin och
ansvar spelar stor roll liksom planeringen som görs gemen-
samt.

Föreningen KAP gav ut en tidning, Kaprifol, där följande platt-
form presenterades 1983: 

Vår samhällssyn bygger på övertygelsen att människor som får 
utveckla sina möjligheter vill leva i fred med varandra. Vi vill ha 
ett samhälle som är resursbevarande och som tjänar människan. 
Vi tror att alla människor vill delta aktivt i beslut som rör dem 
och att samhället därför måste byggas nerifrån och upp. Vi är 
motståndare till hierarkiskt uppbyggda system som motverkar 
detta. Vi vill att samhället tar tillvara arbetskraften hos alla män-
niskor. Samhällets klassindelning, utslagningen på arbetsmark-
naden och skolans sorterande funktion kräver ett ansvar att 
bistå dem som riskerar att slås ut. Det samhälleliga arbetets 
organisation och resultat ska tillgodose människors grundlägg-
ande behov. Denna organisering måste leda till en breddning 
och fördjupning av demokratin inom arbetsliv och samhälle.  

I en kommentar till detta citat framhåller Inger Nordheden att 
detta är helt i linje med läroplanen, det vill säga Lgr 80, som 
kommit ikapp Freinetpedagogiken. En kommentar som i högsta 
grad kan bidra till att ifrågasätta innehåll och bedömningssystem 
i dagens skola.14 

Några exempel från andra länder 
De organisationer jag mera kortfattat beskrev 1988 fanns i Väst-
tyskland, England och i Danmark. Valet föll på dessa länder av 
olika skäl; Tyskland för att det fanns ett stort och intressant 

14 Freinetrörelsen har en hemsida www.freinetsverige.se där det bland annat är 
möjligt att beställa material. I skrivande stund är Inger Nordheden ordförande i 
denna förening. Sverige stod som värd 2018 vid det internationella mötet som sam-
lade 400 medlemmar och som genomförs vartannat år. 
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material att jämföra med, England för att det i SOL-bulletinen 
fanns reportage från lärare som varit i kontakt med en organisa-
tion där, och Danmark eftersom det vid ett flertal tillfällen fram-
ställts som ett föregångsland vad gällde progressiv skolverksam-
het. I detta sammanhang ger jag en ytterst kortfattad bild av des-
sa så skilda verksamheter.  

Sozialistischer Lehrerbund, SLB,  
en lärarförening i Västtyskland  

I tidskriften SLB-info angavs skälet till att skapa en förening vara 
att försöka hitta ett sätt att kombinera sitt politiska liv utanför 
skolan – sitt vänstermedvetande – med sin yrkesverksamhet – 
sitt högerliv – inom skolan. Gruppen startade i Frankfurt den 
20:e mars 1968, och efter en tid bildades grupper på många håll i 
Västtyskland. Föreningen samarbetade med andra socialistiska 
yrkesgrupper och lade även ner mycket engagemang på att finna 
ett bra sätt att förhålla sig till den fackliga organisationen GEW 
(Gewerkschaft, Erziehung und Wissenenschaft). På vanligt tyskt 
vis poängterade SLB även vikten av att lära av historien och 
framhöll därför att de förändringar som kunde göras alltid hade 
skett i samarbete med arbetarrörelsens organisationer. Efter 
hand synliggjordes mer och mer den antagonistiska roll som den 
socialistiske läraren befinner sig i: å ena sida agent för de härsk-
ande klasserna i samhället och samtidigt tolk för emancipations-
strävanden, medbestämmande med mera. Forskare som Oscar 
Negt och Thomas Ziehe fanns med i sammanhanget och ledde 
bland annat stora diskussioner där det tydligt formulerades att 
det inte förelåg några naturliga radikaliseringstendenser utifrån 
lärares konkreta erfarenheter. Även Herbert Marcuse uttalade 
sig, och det redan 1971 då han bland annat framhöll att lärare 
har en möjlighet att undvika all sorts propaganda genom att 
läraren visar eleverna hur saker och ting verkligen förhåller sig 
och hur man kan tänka, inte hur man ska tänka. Något som 
förmodligen inte ens det är så enkelt som det kanske lät i just det 
sammanhanget. Typiskt för tysk grundlighet var också att det i 
tidskriften kontinuerligt framfördes kritik som riktats från olika 
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håll mot föreningen. En slutsats som framfördes i ett nummer av 
SLB-Info 1979 var att det även hos medvetna lärare sker en 
yrkessocialisation som innebär en påtaglig, dold, socialisering 
som är mycket stark och som verkar personlighetsförändrande 
även på ”medvetna” lärare. Denna företeelse är ett hinder för 
ställningstaganden som hotar lärarens position. Dock framförs 
att det inte innebär att ge upp hoppet utan att få lärare att skaffa 
sig djupare kunskap om skolan och dess funktion.15 

Rank and File, R&F i England  
Rank and File var en organisation inom det engelska fackför-
bundet NUT, National Union of Teachers som organiserade alla 
sorters lärare. I SOL-bulletinen omtalades den i en artikel 1977 där 
samtidigt radikala svenska lärare inbjöds att ”hälsa på”. Om det 
blev något besök framkommer dock inte ur bulletinerna. Rank 
and File som fenomen står inom engelsk fackföreningsrörelse för 
radikalism och en offensiv inriktning. Inom NUT startade den på 
en konferens våren 1968 i Blackpool där många medlemmar var 
besvikna över att det kommunistiska partiet inte utnyttjade sina 
möjligheter till inflytande utan snarare motarbetade radikala ini-
tiativ i en rad frågor. Detta föranledde några medlemmar att starta 
tidningen Rank and File, R&F, vars uppgift var att utveckla och 
organisera militanta krafter inom NUT. Efterfrågan var stor och 
informella grupper startade på olika håll i Storbritannien. 
Brännande ämnen var löner (man kämpade för lika-lönprin-
cipen), och inte minst hierarkin på skolorna samt eländiga arbets-
förhållanden. Nästa steg, redan i september, blev att kalla till ett 
möte för att bilda en förening. Föreningen växte snabbt och vid 
årsskiftet 1970–1971 fanns 23 grupper. I en historik står att R & F 
under 1972–1974 hade över 1000 medlemmar och en upplaga på 

15 Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 181–203. Denna tyska organisation 
nämndes, så vitt jag kunnat se, inte alls i någon av SOL:s texter. Jag fann den genom 
Forfatterkollektiv. Skolreformer i det kapitalistiske samfund (Köpenhamn: Rhodos, 
1979). Alla medlemstidningarna från SLB har jag haft tillgång till via mikrofilm. 
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10,000 exemplar av tidningen. Undervisningsmetoder, skolans 
auktoritära uppbyggnad och skolans roll i samhället var sådant 
som fyllde tidningen. Administrativt centrum var London, men 
uppgiften övertogs av Birmingham och senare av Edinburgh. 
Rank and File skilde sig således på många sätt från SOL i Sverige. 
Dess medlemmar var till största delen klasslärare, de arbetade 
inom fackföreningen och till stor del med frågor kring sina arbets-
villkor.16  

Unge paedagoger, UP, i Danmark 

Trots närheten och på många sätt likartade grundläggande för-
hållanden är det en hel del som skiljer skolan i Danmark från 
Sverige under åren kring 1968. En viktig skillnad är att det i 
Danmark länge funnits en mycket liberal inställning till fri-
skolor. Redan i mitten av 1800-talet fanns religiösa friskolor och 
rätten för olika föräldraintressen att starta egna skolor har 
funnits sedan dess. När det handlar om reformpedagogik var det 
så kallade lilleskolor som stod för sådana. Bland annat startades 
tidskriften Unge paedagoger redan 1939, Bernadotteskolan på 
1940-talet och från 1960-talet ökade lilleskolorna påtagligt. 
Enligt Kirsten Reisby var det i detta sammanhang som reform-
pedagogiken frodades i Danmark, dock inte alls i den utsträck-
ning som det lät tala om sig i till exempel SOL-bulletinen.17 I ett 
jubileumsnummer från 1954 skriver bland annat Ester Her-
mansson som då var lektor vid lärarutbildningen i Stockholm 
om ”Aktiverande undervisning”, och liknande artiklar fanns av 
seminarielärare, professorer, skolinspektörer. Den vanlige lärar-
en lyser med sin frånvaro. 

I slutet av 1960-talet fick delar av föreningen en mer politisk 
inriktning ”på arbetarbarnens villkor”. Såväl undervisningens 
innehåll som fackliga aspekter belystes och olika slags ”socialis-
tiska lärargrupper” fanns ett tag i mitten av 1970-talet. Här före-

 
16 Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 204–209. 
17 Kirsten Reisby, Den socialistiske laerer og hverdagslivet (Köpenhamn: SFU, 1983). 
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kom då även ”skolningsverksamhet” med tämligen bestämda 
ramar.  

Den förment fria och/eller radikala framtoningen i den dan-
ska kontexten gav dock inte särskilt djupa spår varken i skola 
eller inom universiteten under någon längre period.18 

Tankar i dag vid nyläsning 
Vid denna återblick är det flera trådar som delvis löper samman. 
Det första som är slående är det stora engagemang som fanns 
vad gällde samhällsfrågor i stort och smått. Lusten att kritisera 
och experimentera liksom modet att bidra till förändring, gjorde 
att även lärare vågade ta ut svängarna inom delar av sin verk-
samhet. Mycket handlade om hur individuella eller mindre 
grupper av lärare själva kunde förändra sin undervisning. Den 
jämfört med i dag betydligt lösare styrningen hade med all san-
nolikhet sin del i detta och bidrog till att det i stort sett var möj-
ligt för enskilda lärare eller grupper av lärare att utveckla sitt sätt 
att undervisa. Lärarnas styrka och vilja att gå emot förordningar 
om dessa gick stick i stäv med idéer och behov som kom fram 
resulterade i en mångfasetterad och spännande verksamhet. 
Leklusten och djärvheten att utgå från elevernas erfarenheter och 
engagerande problem av diverse art – lokalt och globalt – var 
något som blomstrade och gjorde skola och utbildning stark och 
inte minst innehållsrik. Att det fanns föreningar/organisationer 
som stod upp för, stärkte gemenskapen kring och underlättade 
för enstaka lärare att våga genomföra en verksamhet som gjorde 
skola och utbildning bättre och roligare var viktigt för många 
lärare. Jag skulle helt klart vilja drista mig till att säga att det gav 
en ökad professionalisering, det vill säga frihet, tilltro och lust att 
vara lärare. Härigenom stärktes lärarnas optimism och stolthet 
över sin egen formade verksamhet där tilltron till elevers/ 
studenters förmåga var en viktig utgångspunkt. 

18 Härnsten, Ett decennium av SOL i Sverige, s. 216–224. 
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Kanske var det till och med så att ämnessamverkan, lärarlags-
tanken, och decentraliserad reformverksamhet som betydligt 
senare sattes i verket av SÖ och Skolverket, delvis har sitt ur-
sprung i detta så tydligt optimistiska engagemang.19 

Kontrasten till hur det ser ut i dag i såväl skolor som hög-
skolor och universitet är påtaglig. Ett återupprättande av lärarnas 
handlingsutrymme som motverkar den proletarisering som skett 
den senaste tiden, är ett stort behov. Ett steg mot en förändring 
kan kanske utvecklas ur det som Johanna Jaara Åstrand fram-
håller i Lärarnas tidning i oktober 2018: ”Vi behöver driva på för 
ett större friutrymme i yrkesutövningen. Vi behöver en mer 
tillitsbaserad styrning, där vi tillsammans med politiken styr 
skolan mot målen i förtrolig dialog.”20 Men även detta kan vara 
ett tveeggat svärd beroende på vilka politikerna är och vilka 
deras politik gynnar eller missgynnar. Till exempel finns redan 
nu skolor där näringslivets värderingar och marknadseko-
nomiska ideologi råder helt öppet och oproblematiserat. Exem-
pel på hur detta tänkande växer har vi ju också, och kanske till 
och med inte minst, inom universitet och högskolor. En stor 
portion mätande, anpassning och likformighet brer ut sig och 
skapar både stress och underkastelse för något slags överhet.  

Så samling politiskt, fackligt och på alla tänkbara möjliga sätt 
kan ge styrka för att återupprätta den kunskapssyn och tilltro till 
elevernas förmåga som rådde i ovan beskrivna organisationer på 
1970-talet. Det kan till och med vara strategiskt att utmana den 
kunskapssyn som är rådande. Här finns stöd att hämta från den 
internationellt (och nationellt) växande deltagarbaserade ak-

 
19 Gunilla Härnsten & Sandra Mardones, Att närma sig eleverna och det lokala 
samhället (Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, nr 
175, 1993). Gunilla Härnsten, ”Det hör till själva livet”. Utvärdering av tio projekt 
inom den så kallade högstadiesatsningen (Arbetsrapporter från Pedagogiska institu-
tionen, Uppsala universitet, nr 181, 1993). Bengt Ekman & Lars Holmstrand, 
Ingenting har hänt. Slutrapport från fallstudieutvärderingen i Uppsala högskole-
region (Pedagogisk Forskning i Uppsala, nr 88, 1989). 
20 Johanna Jaara Åstrand, ”Stolt profession i stark organisation”, Lärartidningen nr 
19, 2018, s. 3. 
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tionsforskningen som har rötter i olika delar av världen och som 
har en demokratisk och demokratiserande kunskapssyn. Till 
syvende och sist är det trots allt varje lärares grundläggande 
skyldighet att bidra till att varenda kunskapstörstande person, 
från förskola till universitet, får bästa tänkbara möjligheter att 
utvecklas och stimuleras till att tänka utifrån sina egna erfaren-
heter, intressen, förmågor och behov.  

Den så grundläggande betydelsen av att betrakta utbildning 
som spjutspets, alternativt som spegel av, samhället var en fråga 
som inte togs inte på riktigt allvar av flertalet lärare inom 1970-
talets flora av radikala lärarorganisationer. Det var i stället fram-
för allt den alternativa pedagogiken inom skolans värld som 
lyftes fram. Detta skedde för SOL:s del med en på många sätt 
stark entusiasm inte minst under Malungsveckorna.  

Socialistiska lärare? Kan man omvandla skolan utan att sam-
hället blir socialistiskt? Nej, det kan man såklart inte enligt den 
samlade utbildningssociologiska forskningen. Men vad skulle det 
kunna innebära om lärare i alla sammanhang försöker och 
driver frågan om att bli en ”riktig profession”, det vill säga bli en 
motkraft mot den rådande hegemonin, ta vara på det frirum som 
kan skapas inom pedagogiska sammanhang och bidra till att 
barn och ungdomar, människor, tas på allvar och stärks? Denna 
syn är inte ny. Den uttrycktes till exempel av Mary Wollstone-
craft i ett brev strax före hennes bortgång 1797: 

Those who are bold enough to advance before the age they live 
in, and to throw off, by the force of their own minds, the pre-
judices which the maturing reason of the world will in time 
disavow, must learn to brave censure. We ought not to be too 
anxious respecting the opinions of others.21  

Att förändra skola och utbildning i grunden kräver starka 
rörelser i samhället i stort som kan bära upp det. Men det är inte 

21 Citerad efter Eva-Mari Köhler & Gunilla Härnsten, För våra barn. Fem euro-
peiska kvinnor i tiden (Stockholm: Carlssons, 1991), s. 413. 
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omöjligt att ifrågasätta, utmana och så gott det går, gå runt och 
emot en hel del av de regler och föreskrifter som utbildnings-
institutioner matas med i nuläget. Det handlar framför allt om 
att uppmuntra, ta på allvar och stödja de utvecklingsmöjligheter 
som finns hos alla barn och ungdomar, och även hos oss alla så 
länge vi har lust.22 

Det är ingen nyhet att utbildning, information och även 
forskning och vetenskapligt arbete i stort har varit förknippade 
med att upprätthålla orättvisa maktstrukturer, skriver Orlando 
Fals Borda, en av förgrundsgestalterna inom Participatory 
Action Research. Han ger också mönstret för hur vi kan och 
kanske måste förhålla oss för att såväl utbildning som fackligt 
och politiskt arbete ska kunna ge en motkraft för samhällelig 
rättvisa och utveckling: ”Participatory democracy built from the 
bottom up with supporting social, political and cultural move-
ments should be a natural result of our work.”23 

I en aktuell skrift av Göran Therborn 2018 resonerar han om 
kapitalets allt starkare ställning. Han påpekar emellertid också 
att det finns möjlighet att göra motstånd och nämner att särskilt 
professionella yrkesgrupper som har tydliga etiska grunder 
skulle kunna utgöra en potentiell motkraft.24 

Så min slutkläm blir densamma som i avhandlingen: Upp till 
kamp för fan! 

Men till skillnad från avslutningen i min avhandling, vänder 
jag mig i nuläget definitivt också, och kanske inte minst, till 
lärare. På alla nivåer i utbildningssystemet.  

 

 
22 Gunilla Härnsten & Britta Wingård, Högskoleutbildning javisst, men med vem och 
för vad? (Växjö: Acta Wexionensia, 2007). 
23 Orlando Fals-Borda & Mohammad Anisur Rahman, Action and Knowledge. 
Breaking the Monopoly with Participatory Action-Research (New York: The Apex 
Press, 1991). 
24 Göran Therborn, Kapitalet, överheten och alla vi andra (Lund: Arkiv & Katalys, 
2018). 
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Tidskriften Krut och betygskampen

CHRISTIAN LUNDAHL 

1968-vågen har beskrivits som ett auktoritetsuppror inom 
medelklassen med anor i 1950-talets ungdomskultur.1 Detta 
präglade givetvis också den utbildningspolitiska debatten. 
Studentkritiken under slutet av 1960-talet på universiteten hade 
dock ingen riktig motsvarighet i skoldebatten, även om det 
skrevs vissa debattböcker.2 Det hade knappt funnits någon 
allmän skoldebatt att tala om under 1950- och 60-talet utan 
skolan hanterades av experter och myndigheter, menar exem-
pelvis Donald Broady.3 Under efterkrigstiden reformerades den 
svenska skolan om i grunden och det var egentligen först i 
samband med reformer (BU73, SIA, MUT, SSK) och uteblivna 
förslag (BU69) kring den relativt nyetablerade grundskolan som 
den kritiska debatten om skolan väcktes.4 Denna artikel under-
söker denna debatt, eller diskursiva kamp, som den kom till 
uttryck i tidskriften Krut (Kritisk utbildningstidskrift) särskilt 
vad gäller betygsfrågan, eller som den då benämndes: betygs-
kampen. Fokus ligger på de första åren efter tidskriftens till-

1 Jämför Claes Arvidsson, Ett annat land. Sverige och det långa 70-talet (Stockholm: 
Timbro förlag, 1999); Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse. Sextiotals-
radikaliseringen och de sociala rörelserna (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2002); 
Ulf Bjereld & Marie Dempker, I vattumannens tid? En bok om 1968 års auktoritets-
uppror och dess betydelse idag (Stockholm: Hjalmarsson & Högberg Bokförlag, 
2005). 
2 T.ex. SOL, Skola i fosterland. En bok om skolan av Socialistiska skolarbetare (Stock-
holm: Gidlunds förlag, 1970). 
3 Donald Broady, Den dolda läroplanen. Krut-artiklar 1977–1980 (Stockholm: Sym-
posion, 1981). 
4 BU73: Betygsutredningen 1973, SOU 1977:9, MUT: Målbestämning och utvärd-
ering i skolan, SIA: Utredningen om skolans inre arbete, SOU 1974:53, SSK: Skolan, 
staten och kommunerna, SOU 1978:65 
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blivelse till några år in på 1980-talet när betygskampen ebbar ut 
något.  

I dag är forskare inom fältet kunskapsbedömning överens om 
att betyg och bedömningar kan vara båda främjande och häm-
mande för lärandet.5 Inom bedömningsforskningen handlar det 
inte så mycket om att positionera sig för eller emot betyg och 
bedömning utan om att förstå hur lärare kan genomföra 
bedömning och betygssättning på ett sätt som hjälper eleverna i 
deras lärande. Så har det dock inte alltid sett ut utan både inom 
forskning och allmän skoldebatt har bedömning, och särskilt då 
betyg, varit en stridsfråga. Under 1970- och 1980-talet såg många 
pedagoger betyg och bedömning som ett nödvändigt ont.6 Jag 
menar att den typ av diskursiva kamp som Krut förde mot 
statens betygsreformer missade en stor möjlighet att bidra till att 
kunskapsbedömning vid tiden blev ett verktyg för lärare att 
främja elevers lärande. Förklaringen till det ligger i den dis-
kursiva kampens dialektiska form. 

Artikeln syftar till att ge klarhet kring följande frågor: Varför 
engagerade sig Krut i betygskampen och vad ledde det till? Hur 
såg den kamp, eller motmakt, ut som bedrevs och vad fick den 
inte fram? Hur kan vi mer övergripande förstå diskursiv kamp, 
dess möjligheter och begränsningar?  

Diskursiv kamp och motdiskurser 
Typiskt för 1960- och 1970-talskritiken i vidare mening var att 
den vände sig mot de statliga konstruktionernas auktoritet, upp-
byggd och legitimerad utifrån en ekonomisk och teknisk 
rationalitet baserad på objektiva vetanden. Denna kritik som 
ibland kallas vänsterkritik, men som egentligen hade en bredare 
 
5 Christian Lundahl, Bedömning för lärande (Stockholm: Norstedts, 2011); Alli 
Klapp, Bedömning, betyg och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2015). 
6 Se Björn Hamrin & Ulf Månsson, Det lönsamma läsandet. En undersökning av 
betygskonkurrensen och dess följder i gymnasiet (Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1976), även om också motröster fanns, t.ex. Derek Rowntree, Att 
bedöma elever. Hur kan vi lära känna dem? (Lund: Studentlitteratur, 1980). 
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förankring än så, gick som en rörelse genom den västerländska 
civilisationen och ifrågasatte etablerade föreställningar inom 
politik, arbetsmarknad, familj och sexualliv, utbildning, religion 
och vetenskap.7 Den svenska tidskriften Krut ingick således i en 
kritisk kontext som var större än såväl Sverige som pedagogik 
och kunskapsbedömningar. Detta sammanhang präglade rim-
ligtvis hur kunskapsbedömningar kritiskt blev behandlade i 
Krut. Om man tänker sig att Krut genom sin kritik bidrog till att 
(om)forma förståelsen av kunskapsbedömningar, blir det rele-
vant att försöka förstå vilka utgångspunkter redaktionen och 
författarna bakom Krut hade för sina texter. Hur beskrev de den 
makt de ifrågasatte, hur förstod de problemet, med vilka verktyg 
angrep de problemet (till exempel internationella, historiska, 
sociologiska begrepp och utblickar), hur såg de att tidskriften 
skulle främja förändring etc.? Genom att teckna bilden över vad 
de skribenter som släpptes fram i Krut såg och hur de såg på 
kunskapsbedömning, blir det också möjligt att reflektera över 
vad de inte såg, det vill säga vilka tänkbara perspektiv på kun-
skapsbedömningar som aldrig kom att anläggas i Krut under 
denna tidsperiod.  

Artikeln bygger på en analys av framväxten av en diskurs om 
den genom grundskolans tillblivelse etablerade kunskapsbedöm-
ningens och betygssättningens konsekvenser och vilka mönster 
denna diskurs följer. Den kritiska diskursen kan både förstås 
som en utmaning mot etablerade bedömningsformer och som en 
del av dem. Sett till tidigare svensk forskning om kunskaps-
bedömningar har dessa utmaningar tecknats som sociala rörelser 
eller konflikter mellan olika intressenter, alternativt som kritik 
mot vissa tekniska lösningar, som exempelvis de relativa betyg-

7 Gunilla Härnsten, ”Varför (inte) en socialistisk lärarorganisation?”, i Tomas 
Englund (red.), Politik och socialisation. Nyare strömningar i pedagogikhistorisk 
forskning (Uppsala: Uppsala universitet, 1990), s. 133-166; Kristin Ross, May ’68 
and its Afterlives (Chicago: The University of Chicago Press, 2002). Arvidsson, Ett 
annat land. Sverige; Östberg, 1968; Bjereld & Dempker, I vattumannens tid?; 
Bergman, Florin & Ljunggren, Känslornas revolution. 
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en.8 Den analys som här följer och som bygger på fem kapitel i 
min egen avhandling från 2006,9 studerar kritiken mer systema-
tiskt som en form av eller som en del av svensk bedöm-
ningsdiskurs. 

Samtidigt hade kritiken en upprinnelse i något som den syftade 
till att förändra och det går inte att förstå kritiken om inte också 
den mer materiella världen ges ett visst utrymme. Framväxten av 
den skolorganisation och det sätt på vilket staten styrde över 
denna, behöver först kortfattat beskrivas eftersom det är denna 
verklighet Krut sökte särskåda. Det är också berättelserna om 
denna verklighet: utvärdering och styrning, betygsutredningar, 
betygens konsekvenser, syo-verksamhet och specialundervisning 
samt om kampen mot betyg och prov/test, som utgör grunden för 
urvalet studerade artiklar. 

Krut och 1960–1980-talens skolutredningar 
Olika progressiva rörelser var i början av 1970-talet i behov av 
samordning och ett första steg i bildandet av ett samordnande 
nätverk togs genom skapandet av Skolarkivet, som spred stencil-
erade häften i syfte att få ”progressiva skolarbetare” att komma i 
kontakt med varandra.10 

Vid den här tiden bildades också föreningen Aktiv skola, som 
en reaktion på framför allt SIA-utredningen (Skolans inre 
arbete). Aktiv skola anordnade utbildningsdagarna ”Skolan 
lever” i maj 1975. Ur det material som tillgängliggjordes under 
dessa utbildningsdagar sammanställdes Skolhandboken, i vilken 
bland annat finns förteckningar över organisationer och aktörer 
som verkade för en progressiv skola. Skolhandboken kopplade 
samman många människor genom det redaktionella arbetet och 
 
8 Ingemar Wedman, Den eviga betygsfrågan. Historiskt och aktuellt om betygssätt-
ningen i skolan (Stockholm: Liber Utbildningsförlag, 1983); Håkan Andersson, 
Relativa betyg. Några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt 
perspektiv (Umeå: Umeå universitet, 1991). 
9 Lundahl, Viljan att veta vad andra vet. 
10 Broady, Den dolda läroplanen. 
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genom att den spred uppgifter om organisationer och vad 
Gunilla Härnsten beskrivit som ”rörelser utanför systemet”, till 
exempel SOL (Socialistiska skolarbetare).11  

Gruppen bakom Skolhandboken och Skolarkiv-gruppen 
bildade tillsammans redaktionen för Krut. Redaktionsgruppen 
bestod av ”en grupp lärare, elevvårdare och annat skolfolk”.12 
Utgivningen finansierades inledningsvis med inkomsten från 
försäljningen av Skolhandboken. Redaktionsgruppen formades 
också genom de studiecirklar man hade i politisk ekonomi och 
utbildningsekonomi. Studiecirklarna hade en marxistisk prägel 
och kom att söka inspiration i Frankfurtskolan och så små-
ningom även hos Bourdieu och Foucault.  

Tidskriften Krut gavs ut mellan 1977 och 2011 och hade 
under den studerade perioden 1977–1986 en dalande upplaga 
från 10,000 tryckta exemplar per nummer och 4000 prenu-
meranter till 6000–7000 tryckta exemplar och 3000 prenu-
meranter. Fokus i Krut varierade något över tid, men det initiala 
syftet med tidskriften beskrevs på följande sätt: 

De senaste årens livliga utbildningsdebatt har i stort sett handlat 
om två saker. För det första en beskrivning av skolan så som den 
är: sortering, utslagning, förtryck. För det andra visioner av 
skolan sådan den borde vara. Men beskrivningar och önske-
drömmar räcker inte. För att komma vidare behöver vi kun-
skaper om varför och hur utbildning uppfostrar samhällsmed-
borgare. Kunskaper om utbildningens samhälleliga funktioner 
är den nödvändiga grunden för en realistisk utbildningspolitisk 
strategi.13 

Under Kruts formativa år var det en serie statliga utredningar 
som stod i fokus för kritiken. Dessa utredningar handlade om 
det inre arbetet i skolan, nämnda SIA-utredning, men också 
mycket om skolans administrativa organisation. I och med sjö-

11 Härnsten, ”Varför (inte) en socialistisk lärarorganisation?” 
12 Broady, Den dolda läroplanen, s. 302. 
13 ”Red. Inlaga”, Krut nr 2 1977. 
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sättandet av 1969 års läroplan, Lgr 69, restes en förhoppning om 
rullande läroplansreformer baserade på utvärdering och analys. 
1972 startades en utredning för just detta, kallad MUT-utred-
ningen (Målbestämning och utvärdering i skolan). Vad gällde 
skolans organisation och administration blev SSK-utredningen 
(Skolan, staten och kommunerna) och SAK-utredningen (För-
enklad skoladministration) betydelsefulla utredningar.  

De många akronymutredningarna blev första föremålet för 
Kruts kritik. Vad stod allt detta för och hur hängde det ihop? 
Också betyg och bedömning blir viktiga teman i tidskriften, inte 
minst för att det ses som underlag till den administrativa apparat 
som höll på att växa fram och för att de ses som sorteringsinstru-
ment. Texter om alternativ pedagogik ackompanjerar.14 

Vad gick kritiken i Krut ut på? 
Krut uppstår som beskrivits ovan i kölvattnet av en rad utred-
ningar som kom under 1970-talet. Författare och redaktörer i 
Krut menar att dessa utredningar främst rör formfrågor och inte 
de viktiga innehållsfrågorna (skolämnena och undervisningen). 
Kritiken inriktar sig mot: 

1) det svåröverskådliga,  
2) det manipulativa och  
3) det instrumentella och rigida. 

En tydlig illustration till svåröverskådligheten, med fokus på de 
utredningar som berörde kunskapsbedömning, ges i en bild i 
Lena Hellbloms och Kerstin Larssons artikel ”Vi har tillsatt en 
utredning”.15 

 
14 Lundahl, Viljan att veta vad andra vet. 
15 Lena Hellblom & Kerstin Larsson, ”Vi har tillsatt en utredning”, Krut nr 5 1978, s. 
31–33, 63.  
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Bild 1. ”Vi har tillsatt en utredning”. Bild: Anita Hjelte.16 

Författarna skriver: ”Vi översköljs av den ena utredningen efter 
den andra /och/ [v]i som arbetar i skolan försöker snällt sätta oss 
in i den ena frågan efter den andra: BU69, MUT, SIA, SSK, 
BU73, LUT”17. Hellblom och Larsson gör sedan ett försök att 
lägga pusslet. De skriver att personalen ute på skolorna ”lurats 
att diskutera på de statliga utredarnas premisser”,18 vilket lett till 
att de fastnat vid att diskutera små detaljer och sagt ja till 
utvecklingen i stort och de frågar sig vilken den sammanlagda 
effekten av dessa utredningar egentligen är. 

Vad gäller det manipulativa i de statliga utredningarna skriv-
er samma författare i ett tidigare nummer en artikel med titeln 
”Betygsutredningens förslag ger bättre sortering”,19 att utred-
ningens förslag med en övergång från betyg till skriftliga om-
dömen ger samma slags sortering, fast mjukare. Staten gör 
sorteringen lättare att acceptera men skolan är samma gamla 
sorteringsverk. 

Betyg och standardprov stod för det instrumentella och 
rigida. Här var det inte minst MUT-utredningen och BU73 som 
väckt ont blod, men också bristen på vilja till dialog från statens 
sida kring de pågående reformerna. Sammantaget åren 1977–

16 Ur Hellblom & Larsson, ”Vi har tillsatt en utredning”, s. 31. 
17 1974 års lärarutbildningsutredning, s. 31. 
18 1974 års lärarutbildningsutredning, s. 31. 
19 ”Red. Betygsutredningens förslag ger bättre sortering”, Krut nr 3 1977, s. 83–86. 
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1986 handlar cirka 10 procent av tidskriftens artiklar om kun-
skapsbedömning, så det är inte ett dominerande tema fastän det 
fyller närmare 70 olika artiklar. Dessa kan klassificeras på följ-
ande vis (tabell 1): 

Tabell 1. Artiklar i Krut som rör kunskapsbedömning 1977–1986. 

Kategorisering Antal 
1. Artiklar som informerar om eller
kommenterar reformer, resultat och litteratur

10 

2. Artiklar om dold sortering (kommunikativt
grundad differentiering)

7  

3. Artiklar om öppen sortering (organisatoriskt
grundad differentiering)

10  

4. Artiklar om skola–arbete (kunskapsbedömning
i relation till klass och reproduktion)

14 

5. Artiklar om kamp (betygskampen och bojkotten
av nationella prov)

5 

6. Artiklar om den byråkratiska statens kontroll
(utvärdering och decentralisering)

4 

7. Artiklar om kunskapsbedömning som praktik
(administrativ såväl som pedagogisk)

8 

8. Artiklar om social klassificering 4 

9. Artiklar om alternativ (de diskussioner Krut vill
se i stället som ett alternativ till kunskapsbedömningar)

4 

10. Artiklar om utsortering (specialundervisning och
elever med ofullständiga betyg)

4 

Totalt 70  

Ett vanligt tema i tidskriften är frågan om differentiering, eller 
som det benämndes: sortering. Här spelar betygen förstås en 
central roll. Redaktionen var tydligt irriterad över att skolan 
hade en sorteringsfunktion, dels en öppen och uttalad sådan 
men också en dold, undangömd sortering. 
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Kunskapsbedömning som dold och öppen sorteringen 
Artiklarna om dold och öppen sortering följer en tydlig logik. 
Artiklar om dold sortering ser kunskapsbedömning som en bero-
ende variabel och problematiserar att tidigare ökända faktorer 
påverkar betyg, som klassbundet språk. Krut vill synliggöra det 
dolda. 

I artikeln ”Vad lär man sig egentligen i skolan” menar till 
exempel Mette Bauer och Karin Borg att alternativ pedagogik 
inte är tillräcklig som lösning på hur skolan reproducerar 
kapitalismens utveckling och krav. Man måste förstå hur 
kapitalismens krav slår igenom i skolvardagen, så att även den 
alternativa pedagogen kan värja sig mot dem. Författarna menar 
att det i klassrummen ställs åtminstone sex olika outsagda krav 
på eleverna: 

 Kravet att arbeta individuellt
 Kravet att vara uppmärksam 
 Kravet att kunna vänta
 Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt
 Kravet att undertrycka sina erfarenheter 
 Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet.20

Den här typen av krav verkar för en dold disciplinering och 
sortering in i arbetslivets former. 

Det finns också i samma artikel exempel på den dolda 
sortering som sker genom samspelet mellan barns uppväxtmiljö 
och skolan, något som kan illustreras med bild 2 och 3 nedan. 
Det är ganska uppenbart här vilken uppväxtmiljö som är mest 
skoltillvänd.  

20 Mette Bauer & Karin Borg, ”Vad lär man sig egentligen i skolan”, Krut nr 1 1977, 
s. 4–31, 10. 
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Bild 2 & 3. Betydelsen av barnens hemmiljö för skolframgång. Foto: 
Anders Petersen och Mikael Wahlberg, SAFTRA.21  

Artiklar om öppen sortering ser däremot kunskapsbedömning 
som en oberoende variabel, men problematiserar att skolans 
sorteringsfunktion fortgår okritiserat. Kruts skribenter oroar sig 
för att det öppna börjar ske mer dolt, genom inte minst SYO-
verksamheten (Studie- och yrkesorientering). De menar att 
skolan har gått från en mer tydlig utslagning till en slags själv-
sortering under yrkesvägledning. Detta gör att den ”sorterande 
makten” verkar snällare än vad den egentligen är. Betyg och 
standardprov visar i alla fall tydligt hur klassreproduktion går till 
(Bild 4). 

 

 
21 Krut nr 1 1977, s. 26 och s. 27. 



TIDSKRIFTEN KRUT OCH BETYGSKAMPEN 

241 

Bild 4. Göran Arnmans och Ingrid Jönssons undersökningar. Standard-
provsmedelvärde i svenska i årskurs 3 1974 i olika socialgrupper för-
delade efter klasstyp. ”Ur figuren kan man t.ex. utläsa att genomsnitts-
betyget för barn ur socialgrupp 1 alltid är högre än för andra barn, oav-
sett vilken klasstyp jämförelsen gäller”.22 

SYO:n som flyttade från AMS till utbildningssektorn i början på 
70-talet23 beskylldes för att framställa verkligheten som att alla
hade samma chans och att alla yrken var lika mycket värda. I
exempelvis artikeln ”Är det Syon som sorterar?” frågar sig
Sigbrit Franke-Wikberg, Christer Jonsson och Carl Åsemar,
vilken roll den nya SYO-organisationen kan ha givet skolans
funktioner.24 De tog som sin utgångspunkt att skolan har ett
samhällsbevarande uppdrag i vilket den fyller en sorterande och
förvarande funktion.25 De varnar för att den nya syo-organisa-

22 Ur Mikael Palme, ”Är det inte förlegat med socialgrupper? Social segregation i 
grundskolan”, Krut nr 21, 1982, s. 18–27, 20. 
23 Kerstin Mattsson, Yrkesvalsfrågan. Idéer och idétraditioner inom den statliga 
yrkesvägledningen för ungdom (Malmö: CWK Gleerup, 1984). 
24 Sigbrit Franke-Wikberg, Christer Jonsson & Carl Åsemar, ”Är det syon som 
sorterar?”, Krut nr 5 1978, s. 67–75. 
25 Franke-Wikberg, Jonsson & Åsemar, ”Är det syon som sorterar?”, s. 68. 
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tionen – så till vida den inte är medveten om och problema-
tiserar begrepp som frihet, lika chanser, begåvning och fallenhet 
– kan bidra till att ”verkligheten idylliseras”.26 Författarna menar 
att det finns en risk att skolorna kommer att arbeta som om alla 
yrken värderas lika, som om flickor har samma möjligheter som 
pojkar, som om det finns arbete åt alla, som om det inte fanns 
farliga och otrygga arbeten. Därför är svaret på frågan om syon 
sorterar beroende av vilka föreställningar syo-funktionärer, 
lärare och elever har kring relationen skola–arbetsliv.27 Så har 
den öppna sorteringen blivit dold.  

Men det uttrycks också förhoppningar. Kerstin Mattsson och 
Staffan Selander delar i artikeln ”Det hägrande arbetslivet”28 för-
visso uppfattningen att syons betydelse för sorteringen i sam-
hället hör ihop med hur syo-verksamheten integrerar arbetslivet 
i skolan. Den nya syon kan ses som en effekt av att relationen 
skola–arbetsliv blivit mer osynlig, men den kan också medverka 
till att göra det nya arbetslivets sortering och villkor synligare, 
hoppades Mattsson och Selander. Dessa möjligheter, att få börja 
undervisa om klassamhället, arbetsdelning och sortering, 
betraktades i flera artiklar i Krut som ett viktigt mål för den pro-
gressiva rörelsen – att få göra det dolda synligt för eleverna och 
därigenom förbereda dem för de orättvisor som komma skall, 
men också informera dem om deras valalternativ.29 

Det finns i tidskriften en tydlig ambivalens när det kommer 
till kunskapsbedömningar och sortering. Betyg sorterar, men gör 
det i alla fall tydligt jämfört med de dolda kraven i undervisning i 
allmänhet och kanske i synnerhet i förhållande till SYO-verk-
samheten.  

 
26 Franke-Wikberg, Jonsson & Åsemar, ”Är det syon som sorterar?”, s. 72. 
27 Jämför Franke-Wikberg, Jonsson & Åsemar, ”Är det syon som sorterar?”, s. 74. 
28 Kerstin Mattson & Staffan Selander, ”Det hägrande arbetslivet. En diskussion om 
utbildning, arbete och syo”, Krut nr 20 1981, s. 42–47. 
29 Se även t.ex.: Lennart Linell, ”Samhällsklasserna och skolan under 100 år”, Krut 
nr 5 1978, s. 76–87, särskilt s. 87; Ulf Lindberg ”Arbete som problemområde”, Krut 
nr 7 1978, s. 62–76; Per Selander, Göran Arnman & Ingrid Jönsson ”Att förstå och 
analysera samhället – eller orientera sig om arbetslivet”, Krut nr 39 1985, s. 65–69. 
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Den instrumentella bedömningen 
Betyg och bedömning diskuteras ensidigt som sorteringsinstru-
ment. Det gör att bedömningen i skolan beskrivs som något 
instrumentellt. Inte minst är det då relationen mellan de relativa 
betyg och standardproven, vilka skulle normera betygen efter en 
matematisk skala, som lyfts fram. En väldigt tydlig illustration av 
detta är hur tidskriften återkommande använder bilder från 
Charlie Chaplins film Moderna tider.  

I de nummer av Krut där kunskapsbedömningar behandlas 
mest utförligt, nummer 5 och dubbelnumret 27/28, finns bilder 
från filmen där Chaplins karaktär, the little tramp, står framför 
en stor maskin (bild 5).  

Bild 5. Moderna tider, ursprungligen från Filmhusets arkiv.30  

30 Krut nr 27/28 1983, s. 7. 
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Filmen Moderna tider hade världspremiär 1936 och kan sägas 
skildra relationen mellan automatisering och massarbetslöshet å 
ena sidan, och maskinernas kolonisering av människans hand-
lingar och tankar, via löpande bandet, å andra sidan. I de två 
sammanhang då bilder från filmen används i Krut ska de, vad 
det verkar, kunna fungera som en metafor för båda dessa led. I 
nummer 5 skriver artikelförfattaren om ”maskinens våldtäkt på 
människan” – den diskvalificerar hennes arbetsuppgifter och 
pressar in henne i en linjär syn på tid. Betygen sägs fylla denna 
funktion i skolan då de främmandegör lärandet för eleverna och 
vänjer dem vid att arbeta okvalificerat.31 Elever ska dessutom inte 
bara formas till lönearbete utan de ska formas i ett system som är 
så effektivt som möjligt. Maskinmetaforen fungerar alltså som en 
kritik på två nivåer: av hur skolsystemet styrs och av dess pro-
duktion. Betygen är kugghjul i utbildningsmaskineriet som pro-
ducerar kugghjul till det kapitalistiska maskineriet. 

Maskinen som metafor för sociala system nådde kanske sin 
största popularitet under 1960- och 1970-talen.32 Med ett sådant 
systemperspektiv finns egentligen inget utrymme för nya sociala 
initiativ. Applicerat på skolan var läraren systemets fånge och 
eleven lärarens. Relationen system–lärare–elev illustreras i en 
bildserie under signaturen Claudius, där man ser en stor hand 
som med marionettrådar styr en lärare som i sin tur har 
marionettrådar från sin hand till en elev vid en skolbänk.33 Till 
bilden som illustrerar artikeln Den smygande skolreformen hör 
texten: ”Läraren är en biprodukt av institutionen skola. Han 
reproducerar det man lärt honom.” Bilden är emellertid den 
första av tre. I den följande bildrutan, ett par sidor senare i 
artikeln, klipps trådarna som styr läraren av, och i den sista bild-
en klipper läraren själv av sina trådar till eleven. Bildtexten 

 
31 Jämför Gunnar Elveson, ”Om arbetsdelning, ackord och betyg”, Krut 1978, s. 88–
91. 
32 Christian Lundahl & Oscar Öquist, Idén om en helhet – utvärdering på systemteo-
retisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2002), kap. 2. 
33 Krut 1982 nr 23/24, s. 10. 
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meddelar här: ”Medvetandegörandets process är en följd av kol-
lektiv praxis. Det första steget för att komma närmare en analys 
av verkligheten: ifrågasätta vårt inlärda vetande, våra förutfattade 
meningar och vårt ideologiska främlingskap”.34 Den lärare som 
befinner sig i en frigörelseprocess kan enligt bildtexten ge sina 
elever ett frirum. Med hjälp av denna bildtext blir det möjligt att 
också förstå hur bilderna kunde användas som en kritisk resurs i 
Kruts kamp. 

Genom bilder av exempelvis Chaplins Moderna tider i num-
mer om betyg och bedömning erbjuder Krut en analys av verk-
ligheten där det blir möjligt att se på kunskapsbedömningar som 
en del av någonting större än skolan. En sådan bild kan verka i 
ett medvetandegörande syfte, även om den samtidigt signalerar 
att läraren saknar handlingsutrymme. En sådan typ av med-
vetandegörande bild, vilket också marionettdockan är exempel 
på, bidrar inte till föreställningar om hur frigörelsen skulle 
kunna gå till utan fungerar snarare som ett motiv till kamp. 

Krut som en del av ”betygskampen” 
I samband med införandet av enhetsskolan 1962 infördes också 
det relativa betygssystemet, vilket normerades av standardpro-
ven i grundskolan och centralproven i gymnasiet. Eftersom betyg 
varit examensbevis från folkskolan eller till för att reglera över-
gången mellan folkskola och realskola och mellan den senare och 
gymnasiet, innebar enhetsskolan ett minskat behov av betyg 
mellan dess egna stadier. Därför påbörjades under slutet av sex-
tiotalet vissa försök med betygsfria låg- och mellanstadier.35 
Dessa försök erbjöd alternativa bilder av hur betygssättning 
kunde se ut och snart blossade en debatt upp om betygens exis-
tensberättigande. Socialistiska skoarbetare har i boken Skola i 

34 Donald Broady, ”Den smygande skolreformen”, Krut 1982 nr 23/24, s. 6–16. 
35 Skolöverstyrelsen, Betygssättning i grundskola och gymnasieskola (Stockholm, 
1971); SOL, Skola i fosterland. 
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fosterland ett långt avsnitt om betygen, som avslutas med följ-
ande ståndpunkt: 

Vem tjänar på betyg? Den som tjänar på konkurrensen. Den 
som tjänar på karriärismen och klasskillnaderna. Den kapi-
talistiska darwinismen påstår att de svagare måste slås ut i 
”framstegets” namn. Sådana framsteg betackar vi oss för.  

Det finns inga människor som tjänar på betygen, utom i 
betydelsen tjäna pengar, och det är ett fåtal. Betygen hindrar 
människor från att förverkliga sina möjligheter individuellt och 
i gemenskap, därför att de bygger på rangordning och kon-
kurrens. Som socialistiska skoarbetare måste vi protestera mot 
att man betraktar människor ur detta perspektiv.36 

Betygen laddas här med en värdering som ytterst handlar om 
olika sätt att se på människan. Betygsdebatten i början av 1970-
talet kom så småningom också att involvera olika elevorgani-
sationer och kom allt mer att övergå till en kamp mot betygen, 
inte minst efter att BU73 släppt sin slutrapport 1977. Krut rap-
porterade om denna kamp, men var också en del av den.  

Att skildra, dela och föra kampen 
Redaktion var i sin kamp orienterad mot Foucaults maktbegrepp 
där makt inte bara uttrycker sig i en samhällsordning (social 
klass). Det motstånd man kunde göra mot makten var ”under-
ifrån” eller ”från sidan” – inte minst genom upplysande artik-
lar.37 Krut togs också emot väl i dessa ambitioner. ”Äntligen har 
vi fått en oberoende kritisk utbildningstidskrift, Krut, som också 
gör skäl för sitt namn”, heter det i en artikel i Dagens Nyheter. 
Redaktionen för tidskriften sägs gå: 

 
36 SOL, Skola i fosterland, s. 110. 
37 Broady, Den dolda läroplanen. 
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en väl avvägd balansgång mellan olika extrema uppfattningar 
och kritiserar såväl företrädarna för den ”rosa pedagogiska 
vågen” som vissa marxisters snävt ekonomiska syn på skolans 
funktion […]. Det finns ett fritt utrymme för förändringar och 
det gäller att ta fasta på detta i stället för att sitta med armarna i 
kors och begrunda hur skolan spottar fram just den sorts män-
niskor kapitalismen behöver.38  

I sitt motstånd mot makten så att säga från sidan blev Kruts roll 
att skildra, dela och föra betygskampen. 

Krut kom att skildra den kampen som rasade i kölvattnet av 
BU 73 där inte minst olika elevorganisationer var drivande, vilka 
tidskriften släppte fram genom intervjuer och reportage. Tid-
skriften presenterar här flera exempel på motmakt, som den så 
kallade provbojkotten av centrala prov (bild 6). Den första prov-
bojkotten gällde ett matematikprov 1977 och skedde i Umeå. 
Detta initiativ spreds sedan över hela landet och nådde sin topp 
läsåret 1978/79.39 Elevrådet i Umeå hade först fått till stånd en 
namnbojkott, det vill säga att man gjorde proven men lät bli att 
skriva under dem. Utfallet blev tydligen ”lite halvdant” varför 
man beslutade sig för att genomföra en total bojkott. Denna ska 
ha resulterat i att skolledningen skrev ett brev till SÖ om en 
begäran att få slippa göra de centrala proven och med en för-
frågan om vilka konsekvenser det i så fall skulle få.40 Umeåpro-
testen följdes inte upp, däremot publicerade Krut andra notiser 
om provbojkotter i följande nummer. När proteströrelsen nästan 
helt klingat av 1983 skriver Mats Wingborg en längre artikel där 
han redogör för bojkotternas korta historia.41 Han beskriver dem 
som en del av betygskampen – utan centrala prov skulle det inte 
gå att sätta betyg. Rörelsen hade inledningsvis inget enhetligt 
stöd hos de centrala elevorganisationerna, där vissa repre-

38 Lilian Levin i Dagens Nyheter citerad från baksidan till Krut nr 2, 1977. 
39 Enligt Mats Wingborg, ”Elevbojkotter av centrala prov”, Krut nr 27/28, 1983, s. 
30–36, 30, 32. 
40 Kerstin Hägg, ”Bojkott av centralproven”, Krut nr 1 1977, s. 80. 
41 Wingborg, ”Elevbojkotter av centrala prov”. 
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sentanter tyckte bojkotterna var uttryck för ”militantism”. Elev-
förbundet slöt emellertid senare upp vid bojkottrörelsens sida 
och organiserade en totalbojkott 1977/78. Därefter klingade 
kampen av, enligt Wingborg beroende på att flera skolor börjat 
hota med repressalier, som betygssänkningar.42 I den ökade 
konkurrensen till högre utbildning vågade inte organisatörerna 
driva kampen vidare.43 

Bild 6. Vykort som uppmuntrar till provbojkott.44 

42 Wingborg, ”Elevbojkotter av centrala prov”. 
43 Just detta väcker samma misstanke Habermas en gång riktade mot 68-rörelsen. 
De privilegierade ungdomarna drev kampen för de obesuttnas räkning, men var 
inte själva beredda att ta konsekvenserna av sina förslag. Jürgen Habermas, Toward 
a Rational Society. Student Protest, Science, and Politics, övers. Jeremy Shapiro 
(London: Heinemann, 1971). 
44 Krut nr 27/28, 1983, s. 67. 
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Krut synliggör med andra ord betygskampen genom sina report-
age, väljer sida och tar perspektiv. Krut kan också sägas dela 
kampen då de i flera redaktionella texter uppmuntrar till fortsatt 
kamp och till diskussion på skolorna lärare och elever emellan. 

I frontlinjen för betygskampen stod flera olika elevorgani-
sationer: förutom Elevförbundet också Sveriges sjuksköterske-
elevers förbund (SSEF), Samarbetsorganisationen för Sveriges 
Vuxenstuderande (SOSVUX), Sveriges Folkhögskoleelevers För-
bund (SFEF) och samtliga politiska ungdomspartier förutom 
MUF. Lägg därtill Socialistiska skolarbetare (SOL) med flera. 

Betygskampen uppmärksammades redan i första numret av 
Krut där en representant för SOSVUX blev intervjuad.45 Han 
säger i intervjun i en kritik mot BU73s förslag, att om vi vill ha 
en skola som sorterar för näringslivet, där eleverna lär sig kon-
kurrera i stället för att samarbeta, där man vänjer sig av vid att 
tänka själv, använder tillrättalagda läromedel, ja, då ska man säga 
ja till betygen.46 Samtidigt passade han på att varna för att av-
skaffandet av betygen kunde leda till något ännu värre – olika 
intagningsprov till arbetsplatser och högre utbildning. Kravet på 
att betygen ska bort måste åtföljas av ett krav på intagning till 
högre utbildning och arbete efter yrkeslivserfarenhet och kö-
system.47 Redaktionen avslutar artikeln med en uppmuntran till 
fortsatt kamp och till diskussion på skolorna, lärare och elever 
emellan: ”ta ställning och slåss”.48 På så vis man säga att tid-
skriften delar kampen; Krut hejar på den och får den att dis-
kursivt accelerera.  

Slutligen kan Krut också sägas föra kampen. Detta gör tid-
skriften genom egna upplysande texter och med egen argumen-
tation, exempelvis: 

45 ”Red. Betygskampen”, Krut 1977, s. 76–79.  
46 ”Red. Betygskampen”, s. 76. 
47 ”Red. Betygskampen”, s. 79. 
48 ”Red. Betygskampen”, s. 79. 
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Kanske behövs inte betygen längre. Men att ta bort dem skulle 
inte upphäva sorteringen. Det sker inte förrän den nuvarande 
produktionsordningen byts ut. Om betygen tas bort kan den 
sortering som sker i arbetslivet bli mer tydlig och kännas mer 
brutal. Förhoppningsvis kommer den därför att väcka större 
motstånd, när eleverna ställs direkt inför den.49 

Det är en röd kamp man för, inte olik den vi finner hos SOL. Det 
är den samhälleliga sorteringen som är det stora problemet. 
Detta är ett moraliskt problem, och det gör också att betyg och 
prov blir politiskt åtkomliga; något som ideologiskt delar oss. 

Det sätt på vilket betygskampen skildras, delas och förs ger 
vissa diskursiva förtjänster men också didaktiska tillkortakom-
manden. Centrala aspekter av kunskapsbedömning blir inte 
uppmärksammade. Motdiskursen eller kampen mot kunskaps-
bedömningar så som den fördes i Krut var en konsekvens av hur 
frågan diskuterades i utredningar, men Krut anförde andra lös-
ningar, andra tolkningar. Krut representerade ett nytt diskursivt 
centrum som kunde göra något annat av de kunskaper om be-
dömning som etablerats.  

Med hjälp av nya termer, vars innebörd var nästan den raka 
motsatsen till maktens dominerande terminologi, fördes en dis-
kursiv kamp om betygens möjligheter att skapa jämlika chanser 
eller om de bidrog till orättvis sortering. Denna kamp ebbade så 
småningom ut. Som nämnts ovan finns en tendens i Krut till att 
några år in på 1980-talet tona ner kampen om kunskapsbedöm-
ningar. Detta kan förstås på två olika sätt. En första tolkning att 
de strejker och bojkotter som genomfördes upphörde när man 
upptäckte att kampen för att helt bli av med betyg och kunskaps-
bedömningar var meningslös. När propositionen till Lgr 80 var 
lagd, var frågan om betygens vara eller inte vara knappast längre 
lika öppen. Det fanns riksdagsbeslut om att betyg fortsatt skulle 
användas i grundskolan. En andra tolkning kan vara att flera av 
författarna började anse att frågan om skolans innehåll var mer 

 
49 ”Red. Den öppna sorteringen – och den dolda”, Krut 1978, s. 4–7, 7. 
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angelägen att driva än att betyg skulle avskaffas.50 Detta kan 
hänga ihop med föregående förklaring, på så sätt att kritikerna 
söker upp ett nytt fält om styrkeförhållanden känns för ojämlika. 
Betyg ska finnas kvar – kampen var förlorad. Däremot går det 
fortfarande att påverka vad som ska stå i skolans texter och på 
vilket sätt lärare och elever ska kunna medvetandegöras om 
skolans sorterande funktion. 

Ett ytterligare och mer övergripande sätt att förstå varför 
kampen mot kunskapsbedömningar tonades ned, kan vara att 
beskriva den som ett absorberande av motstånd, både socialt och 
diskursivt. Den norska rättssociologen Thomas Mathiesen skrev 
ungefär samtidigt som betygskampen var som starkast, ett par 
Foucaultinspirerade texter om dold disciplinering och om makt 
och motmakt. Han delade samtidsdiagnosen med Kruts redak-
tionsgrupp att statsförvaltningen särskilt under socialdemokra-
tiskt styre försökt undkomma kritik genom att göra progressiva 
ideal till sina egna. Han skrev att:  

absorberingen av ”progressiva” målsättningar har blivit en del av 
det som karaktäriserar själva statsmakten, och denna absorbering 
sker genom att målsättningarna ”avrundas” så att de inte hotar 
den bestående ordningen, samtidigt som de förverkligas i en 
sådan utsträckning att man undviker kritik mot staten.51 

Samtidigt som Krut till stor del kan förstås som ett försök att 
göra synligt det staten försökt ”gömma”, skulle kritikerna lätt 
kunna framstå som befängda om de inte också tog hänsyn till de 
reella förändringar staten faktiskt genomförde, kanske inte nöd-
vändigtvis som en konsekvens av kritiken, men väl i linje med 
den. Betygen i låg- och mellanstadiet kom till exempel att av-
skaffas med Lgr 80.  

50 Se vidare Lundahl, Viljan att veta vad andra vet, del 4. 
51 Thomas Mathiesen, Den dolda disciplineringen. Makt och motmakt, övers. Sten 
Andersson (Göteborg: Korpen, 1978/1989). 
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Slutsatser – den dialektiska kritikens dilemman 
Ambitionen med den här artikeln har varit att förstå varför och 
hur tidskriften Krut gick in i en diskursiv kamp mot betyg och 
vilka möjligheter och begränsningar som låg i hur denna kamp 
kom till uttryck. Det mest övergripande svaret på varför-frågan 
kan knytas till det allmänna auktoritetsuppror som rådde vid 
tiden. Flera aktörer Krut skriver om, eller som agerar genom 
Krut, är kritiska mot det ”vanliga” sättet att bli styrda. Man ac-
cepterar inte manipulation, brist på transparens och graden av 
instrumentalitet längre. Betyg och standardprov/centralprov 
representerar så som statliga styrinstrument allt detta.  

Kritiken i Krut var i det studerade materialet ofta dialektisk i 
meningen att den negerade det som var och hävdade att det 
egentligen var på ett helt annat, ibland rakt motsatt sätt, och om 
staten (makten) ”duckar” för denna typ av kritik genom att 
absorbera den och delvis anpassa sig till den, kommer det ”kri-
tiska fältet” med nödvändighet att bli uttunnat. Denna uttunning 
kan vara antingen rent diskursiv eftersom det blir svårare och 
svårare att negera den statliga maktens språk utan att hamna i 
självmotsägelser eller inkonsekvenser, eller mer social om statens 
anpassning leder till materiella förändringar som faller mot-
ståndarna i smaken. Under dessa villkor kan den dialektiska 
kritiken sägas lägga mycket av förändringsansvaret på den domi-
nerande makten. Krut uppmuntrar till kamp, men kampen kring 
kunskapsbedömningar är inte för något uttalat alternativ, utan 
för att staten ska överge det system som är. Därmed förlorar den 
dialektiska kritiken möjligheten att ta initiativ i frågan. Så som 
kritiken om kunskapsbedömningar tog sig uttryck i Krut går det 
dels att peka på en försummad möjlighet till att erövra kun-
skapsbedömningar, dels, genom att Krut i så hög grad blickade 
ut mot samhället som sorteringens orsak, en förlorad möjlighet 
att ytterligare vässa kritiken mot kunskapsbedömningar. 

Så som kritiken var utformad i Krut blev dess mål att frigöra 
skolan från dess sorterande funktion. Därmed kan man säga att 
möjligheten att se hur kunskapsbedömningar skulle kunna fylla 
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ett annat syfte undermineras på två sätt, dels genom att författ-
arna intar målsättningen att det är något skolan behöver bli av 
med, dels genom att kunskapsbedömningar förstås som något 
icke-pedagogiskt. Visst finns det undantag i tidskriften men de 
är få. 

Om man enbart betraktar kunskapsbedömningar utifrån 
deras sorterande funktion, vilket är den dominerande bilden i 
Krut de här åren, tillåts de inte vara ett pedagogiskt objekt i 
meningen en funktion (också) för lärande och kunskapsut-
veckling. Förtjusningen i att kunna avslöja den ”egentliga funk-
tionen” innebar att man negligerade olika möjliga funktioner, 
och i förlängningen att man inte utvecklar kunskaper om sådana 
funktioner som kanske mer hade gynnat den pedagogiska prak-
tiken. Det är också helt möjligt att tänka sig att ett tydligare 
artikulerande av bedömningarnas pedagogiska förtjänster hade 
lett fram till en justering av dess administrativa bruk. 

Det är dock inte så konstigt att det inte finns fler textavsnitt i 
Krut som ser kunskapsbedömningar som en pedagogisk och 
didaktiskt fråga. Det finns exempel på texter från tiden där 
kunskapsbedömning diskuteras mer pedagogiskt även om också 
de framför allt tar fasta på kunskapsbedömningar som ett sätt att 
bättre förstå vilka kunskaper eleverna förvärvat, snarare än hela 
relationen barn, innehåll, sammanhang, lärande, bedömning.52 
Men alldeles oavsett att de flesta författarna i Krut såg på kun-
skapsbedömningar främst som ett sorteringsverktyg, låg det 
heller inte i ”Kruts natur” att röra sig i didaktiska eller undervis-
ningsmetodologiska frågor – annat än möjligen ur barnens per-
spektiv. Det primära syftet med tidskriften var att sprida kun-
skaper om utbildningens samhälleliga funktioner och att upp-
muntra lärare till att själva reflektera över hur de kunde förändra 
sitt pedagogiska arbete och förändra samhället utanför skolan. 

52 Rowntree, Att bedöma elever; Ference Marton & Claes-Göran Wenestam (red.) 
Att uppfatta sin omvärld. Varför vi förstår verkligheten på olika sätt (Stockholm: 
AWE/Gebers, 1984); Wedman, Den eviga betygsfrågan; Ingemar Wedman, Prov och 
provkonstruktion (Stockholm: Utbildningsförlaget, 1988). 
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Det friutrymme tidskriften ibland påpekar att lärare har ville 
man inte fylla med nya patentlösningar. Sannolikt var det också 
så att det fanns en etablerad föreställning om att en förändring 
värd namnet handlade om att riva eller rasera stora strukturer. I 
en sådan logik är kunskapsbedömningar inget man förändrar 
genom reflektion över den egna praktiken utan genom aktiv 
kamp och utifrån visioner för framtiden. 
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Var realist – kräv det omöjliga! 
Sextioåttarörelsen, det politiska och det pedagogiska

ANDERS BURMAN & SHAMAL KAVEH 

När Immanuel Kant mot slutet av sitt liv försökte avgöra om 
människosläktet rör sig mot något bättre och på vilka grunder 
det är möjligt att tala om moraliska framsteg sökte han svaret i 
olika tecken i samtiden. Ett sådant tecken fann han i den franska 
revolutionen. Men det var inte revolutionen i sig som han tog 
fasta på utan snarare det sätt på vilket den uppfattades av män-
niskor som inte själva deltog i de revolutionära händelseför-
loppen, närmare bestämt i den hänförelse och passion som den 
väckte hos dem som befann sig långt ifrån dess centrum i Paris. 
Det var denna utbredda entusiasm som Kant tog som intäkt för 
”människosläktets moraliska tendens”.1  

Även om man till skillnad från den tyske 1700-talsfilosofen 
drar sig för att tala om mänsklighetens moraliska framsteg kan 
någonting liknande sägas om de händelser som brukar associeras 
med maj 1968. Inte heller de bör bedömas enbart utifrån vad 
som faktiskt inträffade eller huruvida de som revolterade lyck-
ades eller misslyckades med sina förehavanden, utan i likhet med 
den franska revolutionen långt tidigare kan de extraordinära 
händelserna också betraktas som ett tecken i tiden. Med ett 
sådant synsätt kan skeendet tolkas utifrån det sätt på vilket det 
påverkade människor i samtiden och den passion som det fort-
farande väcker hos många av oss. I enlighet med detta utgår vi i 
denna artikel från att sextioåttarörelsen närmare bestämt kan 
förstås som ett tecken på en revitalisering av det politiska. 

1 Immanuel Kant, ”Huruvida människosläktet befinner sig på ständigt framåt-
skridande mot det bättre”, övers. Richard Matz, Res Publica nr 14, 1989, s. 83. 
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Förutom att klargöra vad vi avser med detta och vad vi menar att 
det implicerar i avseende på uppfostran och utbildning vill vi i 
det följande, med avstamp i exemplet med maj 68 och dess verk-
ningshistoria, göra några reflektioner kring relationen mellan det 
politiska och det pedagogiska. Frågan som intresserar oss är vad 
som händer om skeendet betraktas utifrån det politiska och det 
pedagogiska och vilka konsekvenser det kan tänkas få för hur vi 
förstår skola och utbildning i vår egen samtid. Vårt huvud-
antagande är att maj 68 introducerade en särskild konception av 
frihet och jämlikhet som den centrala principen inom både det 
politiska och pedagogiska och att det är en konception som vi 
fortfarande kan inspireras av i dag.  

För att göra en preliminär inringning av det politiska – med 
stöd av samtida teoretiker som Chantal Mouffe och Pierre 
Rosanvallon – åsyftar vi därmed de grunder som den vanliga 
politiken står på och som ger mening åt dess vardagliga praktiker 
inom till exempel riksdag och departement. Det politiska 
handlar om övergripande politiska dimensioner rörande rättvisa, 
jämlikhet, frihet, solidaritet, makt, demokrati med mera.2 Tolk-
ningen av sådana i grunden omstridda företeelser kommer alltid 
att vara avhängig av bakomliggande politisk-etiska perspektiv 
och ställningstaganden. Det innebär att åtskillnaden mellan poli-
tik och det politiska möjliggör en förståelse av det politiska livet 
som inte enbart bottnar i praktiska och konventionella erfar-
enheter utan som kräver en reflektion över politikens möjlig-
hetsvillkor och de grunder genom vilka den får sin mening. 

Som en parallell till den i samtida teoretiska diskussioner 
tämligen vanligt förekommande åtskillnaden mellan politik och 
det politiska vill vi här föreslå en distinktion mellan pedagogik 
och det pedagogiska. Om pedagogik i ordets traditionella betyd-

 
2 Om det politiska, se t.ex. Chantal Mouffe, Om det politiska, övers. Oskar Söderlind 
(Hägersten: Tankekraft, 2008), Pierre Rosanvallon, Demokratin som problem, övers. 
Oskar Söderlind (Hägersten: Tankekraft, 2009) och Anders Burman, Flykten från 
Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi (Hägersten: Tankekraft, 2016), kapitel 
4: Tre konceptioner av det politiska. 
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else – som teorier om uppfostran och utbildning – är nära sam-
mankopplad med det empiriska så rör det pedagogiska möjlig-
hetsvillkoren för pedagogiken, det vill säga lika fundamentala 
som konfliktfyllda frågor om makt, frihet och jämlikhet liksom 
om utbildningens syfte och relationen mellan utbildning och 
reproduktion. Med en terminologi hämtad från Martin 
Heideggers filosofi kan det formuleras som att det pedagogiska 
precis som det politiska befinner sig på en ontologisk nivå, i kon-
trast till pedagogikens och politikens ontiska nivå.3 Detta innebär 
att pedagogiken drar åt och är avhängig av det sociala och det 
epistemologiska till skillnad från det pedagogiska som sträcker 
sig bortom detta och rör sig mot det politiska.4 För att kunna 
bedöma det specifika och extraordinära med maj 68 menar vi att 
skeendet behöver tolkas utifrån det politiska och det pedagogiska 
registret. 

Maj 68 och jämfriheten 
Givet våra utgångspunkter kan den radikaliseringsvåg som 
svepte över stora delar av världen vid slutet av sextiotalet och 
under det tidiga sjuttiotalet – som ”maj 68” här får symbolisera – 
faktiskt betraktas som en framgångsrik politisk händelse. Den 
bör då inte enbart bedömas utifrån dess varaktighet utan framför 
allt utifrån dess radikalitet och dess kraft att fortfarande väcka 
entusiasm. I stället för att fokusera på olika konkreta förslag som 
presenterades vid den här tiden – vilka hör till den ontiska nivån 
– är den avgörande frågan hur synen på politik och utbildning
omförhandlades och förändrades på ett mer grundläggande och
konceptuellt plan.

Många av de som uppfattar sextioåttarevolten som ett miss-
lyckande utgår från det empiriska och sociologiska konstater-
andet att den inte uppnådde det ena eller det andra målet. Det är 

3 Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013). 
4 Jämför Gert Biesta & Carl-Anders Säfström, ”Ett manifest för pedagogik”, Utbild-
ning & demokrati 2011, 20 (3), s. 86–87. 
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en sorts frånvaroförklaring enligt vilken politiken bedöms uti-
från förmågan eller oförmågan att nå en bestämd destination. 
Som mer fruktbart framstår det att i stället ta fasta på det faktum 
att revolten i grunden utmanade tidens konsensuskultur och 
aktiverade jämlikhet och frihet som centrala komponenter inom 
politiken och pedagogiken. 

När vi hävdar att maj 68 introducerade en viss förståelse av 
jämlikhet och frihet i hjärtat av det politiska och det pedagogiska 
är det av mindre betydelse hur tidens olika grupperingar konkret 
förstod jämlikheten och friheten eller hur de ville konkretisera 
dem i praktiken. Det väsentliga är snarare att en viss konception 
av jämlikhet och frihet blev ett dominerande ideal inom både det 
politiska och det pedagogiska fältet. Det är inte fråga om frihet 
och jämlikhet i största allmänhet, utan ett specifikt samman-
förande av dem som erkänner båda sidornas kraft och inbördes 
dynamiska förhållande. Om den individuella friheten i vår tids 
dominerande nyliberala diskurs tenderar att betonas på bekost-
nad av jämlikheten, innebar sextioåttaidealet ett sammanfogande 
av de båda begreppen i det som den franske filosofen Étienne 
Balibar kallar égaliberté och som på svenska skulle kunna 
benämnas ”jämfrihet”.5 Det svenska uttrycket är inte lika elegant 
som det franska, men visar likväl på den avgörande tematiken i 
den förståelse av det politiska och det pedagogiska som maj 68 
står för, det vill säga att jämlikhet och frihet inte behöver utesluta 
varandra, utan att de kan konceptualiseras på ett sådant sätt att 
de går hand i hand och stärker varandra i kampen för ett annat 
samhälle och en annan utbildning. Ett sådant sammanförande 
kan framstå som en utopisk och närmast omöjlig uppgift, men 
också det hör i själva verket till det som vi fortfarande kan 
inspireras av vad gäller maj 68. Som det formulerades i ett av de 
mest berömda slagorden på Paris gator: Var realist – kräv det 
omöjliga! 

 
5 Étienne Balibar, La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989–2009 (Paris: 
Presses Universitaires de France, 2010). 
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I själva verket kan man hävda att friheten och jämlikheten 
inte bara var ett övergripande ideal utan också utgjorde det 
främsta politiska och sociala begäret i sextioåttarevolten, vilket i 
sin tur blev centralt för tänkandet kring barn, skola och utbild-
ning. Det var ett begär som förenade tidens olika rörelser runt 
om i världen, från Italien, Frankrike, Tyskland, Polen och 
Tjeckoslovakien till Iran, Tunisien, Japan, Brasilien och Mexiko, 
och som tog sig uttryck i en kritik mot såväl kapitalismen som 
kolonialism, rasism och apartheid liksom i en övergripande vi-
sion om ett samhälle bortom sådana orättvisor.  

I frihetens och jämlikhetens namn lyckades sextioåttarevolten 
på ett fundamentalt sätt kullkasta föreställningen om det har-
moniska samhället och explicitgjorde vad man med den öster-
rikiske filosofen Oliver Marchart kan kalla den politiska skill-
naden, enligt vilken samhället saknar en bestämd grund och 
alltid kommer att präglas av antagonism.6 I ett politiskt klimat 
som utmärktes av stark konsensus och politiskt samförstånd ut-
manades den statliga välviljan och det rationella samhällsbygget. 
Om människan tidigare hade placerats i den sociala ingenjörs-
konstens kyliga burar tog hon sig nu ut på gator och torg med ett 
passionerat motstånd mot den rådande ordningen och en 
längtan efter autonomi och jämlikhet. Detta framhållande av att 
sextioåttarevolten återaktualiserade vikten av passion mitt i det 
kyliga rationella tänkandet vid en tid när politiken hade redu-
cerats till ett expertstyrt och teknokratiskt projekt, bör preciseras 
med att det var fråga om en annan sorts passion än den som 
utmärkte ”masspolitiken” under mellankrigstiden med dess fall-
enhet för en stark ledare. Sextioåttarevolten var i grund och 
botten antiauktoritär. 

6 Marchart använder begreppet den politiska skillnaden med en anspelning på 
Martin Heideggers ”ontiska och ontologiska skillnad”, för att tydliggöra relationen 
mellan politik och det politiska. Olivier Marchart, Post-Foundational Political 
Thought. Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau (Edinburgh: Edin-
burgh University Press, 2007). 
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Många forskare har påpekat att viktiga aspekter av den kritik 
som vid den här tiden fördes fram mot såväl positivismen som 
den psykologiska, sociologiska och filosofiska normalvetenskap-
en hade tydliga kopplingar till den samtida vänsterorientering-
en.7 Den skola som under sextiotalet enligt diverse statliga och 
offentliga utsagor skulle ha löst klassfrågan och många andra 
sociala problem kritiserades hårt av sextioåttagenerationen, och 
detsamma gäller tidens psykologiskt och behavioristiskt orien-
terade pedagogik. Som Göran Palm formulerade det i Indok-
trineringen i Sverige från just 1968:  

Så länge den pedagogiskt entusiastiska inriktningen på form och 
teknik hindrar en allvarlig diskussion också om dessa innehålls-
problem är det fara värt att den omtalade pedagogiska ”revolu-
tionen” i Sverige förblir ett socialt ytfenomen, ett avpolitiserat 
formande av ett nytt och blomsterriktigt folkhemskurs där idel 
gamla reaktionära rosor ses sloka, ett propagandajippo av sam-
ma revolutionära djupverkan som högertrafikomläggningen, 
den reformistiska arbetarrörelsens sannolikt sista revolution.8  

Utifrån denna bakgrundsteckning, enligt vilken maj 68 innebar 
ett uppror mot apati, konformitet och auktoriteter, kan några 
vanliga uppfattningar om detta revolutionära skeende avvisas 
eller problematiseras. Sextioåttarevolten bör inte reduceras till 
ett antal lokala händelser. Det var inte striderna på Paris gator, 
protesterna vid Tokyos universitet eller ockupationerna vid 
nästan samtliga italienska universitetet som gjorde detta skeende 
till vad det var, utan det var snarare brottet med en tradition och 
en rationell politik som under efterkrigstiden hade svept över 
alla kontinenter. Lika lite var maj 68 enbart en intellektuell ange-
lägenhet, utan bestod av en pluralitet av folkliga sociala rörelser i 
såväl Europa och mellanöstern som USA och Sydamerika. Den 

 
7 Se t.ex. Alexander Ekelund, Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig 
formering under den svenska vänsterradikaliseringens era (Göteborg: Daidalos, 
2017).  
8 Göran Palm, Indoktrineringen i Sverige (Stockholm: PAN/Norstedt, 1968), s. 50. 
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kan i mångt och mycket beskrivas som en rörelse av rörelser: 
från kvinnorörelser, miljörörelser, fredsrörelser och antiko-
loniseringsrörelser till ungdomsrörelser, studentrörelser och 
andra antiauktoritära rörelser. Dessa rörelser stod ibland nära 
och var delvis överlappande med varandra, men det som framför 
allt förenade dem var inte några särskilda mål utan en gemensam 
övertygelse om att en annan värld – präglad av jämfrihet – är 
möjlig.  

En annan invändning som ibland görs är att sextioåttarevolt-
en till sin karaktär skulle ha varit antidemokratisk. Visst fanns 
det antidemokratiska tendenser inom vissa av tidens grup-
peringar, men när dessa lyfts fram som representativa för hela 
1968 blundar man för de gräsrotsrörelser och den demokratiska 
praktik som skedde i fabriker, vid universitet och skolor, på 
arbetsplatser och så vidare. Om delar av rörelsen hade en brist-
ande syn på demokrati så var maj 68 likväl fråga om en demo-
kratisk händelse. Samtidigt som den handlade om jämlikhet och 
frihet var den på en och samma gång en kollektivistisk och indi-
vidualistisk revolt. 

De invändningar som riktas mot sextioåttarörelsen landar 
med andra ord ofta i en kritik av de konkreta praktikerna, verk-
samheterna och organisationsformerna. Om analysen stannar på 
den – om man så vill ontiska – nivån så är det många som kan 
instämma med åtminstone vissa delar av kritiken. Men om maj 
68 i stället analyseras som ett fenomen på det politiskas nivå 
finns det skäl att göra en annorlunda bedömning. Bortom alla 
dess beståndsdelar bars den upp av vision om en mer jämlik 
värld, om frihet, solidaritet och möjligheten av en annan sam-
hällsordning. Den löst formulerade visionen var inte förankrad i 
staten och inte heller i olika policydokument, utan tog sig 
snarare uttryck i en ständig närvaro av olika krafter på gator och 
torg liksom vid många universitet runt om i världen. 
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Kampen om 68 
Allt sedan det sena sextiotalets och det tidiga sjuttiotalets 
vänstervåg inträffade har den analyserats och försökts begriplig-
göras av såväl dess försvarare som dess motståndare. Detta har 
framför allt gjorts utifrån ett politiskt perspektiv, men också uti-
från ett pedagogiskt. I själva verket finns det numera en mängd 
studier som analyserar och diskuterar sextioåttarörelsens betyd-
else för utbildningspolitiken i olika länder.9 Den övervägande 
delen av denna litteratur uppfattar vänstervågen som en process 
som bidrog till att utbildningssystemen under en period faktiskt 
blev mindre segregerade och fick en något mer jämlikhets-
bejakande tendens.10 Men i litteraturen finns även en motreak-
tion som efterhand har blivit allt mer dominerande, där den 
kunskapssyn som sägs ha präglat tiden kritiseras liksom inte 
 
9 Rörande de svenska förhållandena, se flera av bidragen i Staffan Selander (red.), 
Forskning om utbildning. En antologi (Stockholm: Symposion, 1992); Ulf P. Lund-
gren, ”Om nyttan av forskning i pedagogik – Några reflektioner”, i Maja Elmgren 
(red.), Att ta utbildningens komplexitet på allvar. En vänskrift till Eva Forsberg 
(Uppsala: Uppsala universitet, 2016), s. 127–128; Donald Broady, ”Noteringar från 
sjuttiotalet”, KRUT, nr 83/84, 1997, s. 10–27; Gunilla Härnsten, Ett decennium av 
SOL i Sverige. Socialistisk lärarorganisering på 1970-talet i Sverige, med jämförande 
exempel från några andra länder (Lund: Lunds universitet, 1988); och Göran 
Bergström, Jämlikhet och kunskap. Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk 
skolpolitik 1975–1990 (Stockholm/Stehag: Symposion, 1993). För internationella 
perspektiv, se Peter Wagner, A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline 
(London: Routledge, 1994), s. 134; Thomas Ekman Jørgensen, ”Scandinavia” i 
Martin Klimke & Joachim Scharloth (red.), 1968 in Europe. A History of Protest and 
Activism, 1956–1977 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), s. 239; Gerd-Rainer 
Horn, The Spirit of ’68. Rebellion in Western Europe and North America, 1956–1976 
(Oxford: Oxford University Press, 2008); Julian Jackson, Anna-Louise Milne & 
James S. Williams (red.), May 68. Rethinking France’s Last Revolution (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2011); Christine Musselin, Long March of French Universities 
(London: Routledge, 2004); Kristin Ross, May ’68 and Its Afterlives (London: The 
University of Chicago Press, 2002). 
10 Enligt Ulf Schüllerqvist präglades 1970-talets svenska utbildningsdiskurs av ”icke-
segregering (socialt och geografiskt), social utjämning, jämlikhet, generell med-
borgarkompetens (inför fortsatta studier, framtida yrke och som deltagare i ett 
demokratiskt samhälle), samhälleligt utbildningsansvar.” Schüllerqvist, ”Förskjut-
ningen av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet”, i Tomas Englund 
(red.), Utbildningspolitiskt systemskifte? (Stockholm: HLS, 1996), s. 54. 
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sällan ambitionerna att skapa ett friare och jämlikare skolsystem. 
Under de senaste decennierna har sextioåttagenerationen vid 
upprepade tillfällen anklagats för att ligga bakom de flesta felak-
tigheter och tillkortakommanden som anses genomsyra det sam-
tida utbildningsväsendet.11 

Det vore dock ett misstag att se dagens kritik som något nytt. 
Kritiken är betydligt äldre än så. Högerns och näringslivets 
starka reaktioner på radikaliseringen kan föras tillbaka till åtmin-
stone början av 1970-talet. Redan då började de uppfatta det som 
en av sina främsta uppgifter att bekämpa vad de betraktade som 
vänsterns hegemoni inom utbildningens område. Ett tydligt 
exempel utgörs av Svenska Arbetsgivareföreningen som just vid 
denna tid kom fram till att kampen mellan arbete och kapital 
hade förflyttats till skolans slagfält. I en hemlig promemoria som 
presenterades för SAF:s styrelse i mars 1971 tydliggjordes detta 
av organisationens informationsdirektör Sture Eskilsson: 

Det kanske viktigaste slaget utkämpas just nu inom skolan. 
Vänstervågen har nått läroböcker, skolradioprogram, åtskilliga 
lärare och givetvis på det sättet att eleverna drabbas av mass-
media och de organiserade politiska aktiviteterna. […] Det lig-
ger i utvecklingens art att vi utöver framställningen av material i 
ökad utsträckning måste kritiskt granska vad som försiggår i 
skolan och reagera mot vänsterindoktrineringen.12 

Eskilsson, som några år senare skulle bli styrelseordförande i 
näringslivets tankesmedja Timbro, konstaterade vidare att målet 
inte bör vara någonting annat än ”att konsekvent hävda indi-
vidernas intressen, där de riskerar att komma i kläm i den kol-

11 Se t.ex. Inger Enkvist, De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bak-
om dem (Möklinta: Gidlund, 2016). Utifrån uppfattningen att utbildning enbart 
handlar om kunskapsöverföring vänder sig Enkvist mot sextioåttagenerationen som 
hon menar betraktade utbildning som ett instrument för jämlikhetspolitik och som 
satte ”jämlikheten” före ”kunskapsinhämtande” (s. 244).  
12 Sture Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle. Ett högerspöke berättar (Rim-
bo: Fischer & Co, 2005), Bilaga: Ett hemligt PM: föredragning för SAF:s styrelse 18 
mars 1971, s. 439. 
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lektiva kvarnen” och att Svenskt Näringsliv inom skolans om-
råde borde sträva efter att lyfta ”fram den modell för ett de-
centraliserat beslutsfattande, som näringslivet representerar.”13 
På ett ovanligt öppet sätt framkommer här den ideologiska pro-
filen inte bara hos SAF utan också i kritiken av det som brukar 
förknippas med maj 68. För Eskilsson handlade det uttryckligen 
om en politisk-ideologisk kamp. Det kan jämföras med många 
skolkritiker i vår egen samtid som snarare försöker avpolitisera 
problemet genom att reducera konflikten till en fråga om kun-
skapssyn. Promemorian från 1971 är också ett exempel på hur 
pedagogiken är nära sammankopplad med det politiska, det vill 
säga att det bakom den yviga retoriken, de konkreta förslagen 
och de organisatoriska modellerna ryms grundläggande frågor 
rörande sådant som synen på frihet, jämlikhet och utbildningens 
övergripande syfte. 

I dag cirkulerar det rörande maj 68 två dominerande tolk-
ningar som vi kan kalla nostalgidiskursen och misslyckandedis-
kursen. I nostalgidiskursen framställs skeendet kring 1968 i mer 
eller mindre positiva ordalag samtidigt som det poängteras att 
det handlar om en tid som flytt. Långt ifrån det radikala klimatet 
då det ansågs vara rätt att göra uppror och då allt var i rörelse 
menar man att vänstern numera är nära nog förlamad och över-
rumplad av den nyliberala hegemonin. I misslyckandediskursen 
framträder maj 68 däremot som ett historiskt felsteg. Den dis-
kursen är av förståeliga skäl starkast på högerkanten, men om-
fattas också av vissa liberaler och personer som står till vänster. 
Här tenderar det som skedde under 1968 att förvandlas till något 
sekteristiskt som bars upp av få extrema grupper som oftast var 
maoistiska eller leninistiska. Inom båda diskurserna förekommer 
kritiska diskussioner om sextioåttagenerationens orealistiska 
idéer och dess naivitet och omdömeslöshet avseende vissa poli-
tiska frågor, figurer och händelser. Många delar också bilden av 

 
13 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 439. 
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en rörelse som efter bara några år slutade i splittringar och 
falangstrider. 

På en empirisk och sociologisk nivå har kritiken visst fog för 
sig. Onekligen innehåller de bilder som kritikerna målar upp – 
trots vissa överdrifter – inslag och fragment som stämmer väl 
överens med empirin. Inte desto mindre missar den typen av 
beskrivningar – som framför allt rör sig på en ontisk nivå – väs-
entliga aspekter av betydelsen av maj 68. Som rörelse var den 
synnerligen heterogen och det är problematiskt att reducera 
brokigheten och mångfalden till några enstaka delar som sedan 
kritiseras. Genom att skifta fokus och i stället betrakta maj 68 
som en revolt eller en rörelse av rörelser – det synsätt som vi för-
ordar – framträder den som en politisk händelse som inte låter 
sig dissekeras till några empirisk-deskriptiva sociologiska 
beståndsdelar. Betraktad utifrån ett ontologiskt perspektiv fram-
står maj 68 inte som summan av olika händelser utan som något 
större än sina beståndsdelar och som ett avgörande moment som 
bröt mot de tendenser som vid den här tiden höll på att kväva 
det politiska. Det var ett vitalt historiskt ögonblick då det poli-
tiska aktiverades i ett försök att omdefiniera relationen mellan 
det ekonomiska, det sociala och det politiska till förmån för det 
sistnämnda.  

Sammanfattningsvis symboliserar sextioåttarevolten på den 
fundamentala politiska och pedagogiska nivån drömmen om en 
annan värld. Den vision om ett samhälle präglat av jämlikhet och 
frihet som uppfyllde de demonstrerande studenterna och arbet-
arna för femtio år sedan var inte förankrad i staten och inte 
heller i några reformpunkter eller styrande policydokument, 
utan den formulerades och tog sig uttryck i olika aktiviteter på 
gator och torg genom vilka människorna formade sig själva och 
varandra som politiska subjekt. Det är denna dröm i jämlik-
hetens, frihetens och det möjligas namn som vissa av oss fort-
farande entusiasmeras av, medan den för kritikerna av maj 68 
framstår som förhatlig. När till exempel Frankrikes tidigare 
president Nicolas Sarkozy sade sig vilja ”likvidera idéerna från 
1968” var hans kritik inte riktad mot diverse naiva idéer om 
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utbildning utan mot den överordnade principen i detta omskak-
ande politiska skeende.14 På olika sätt är den principen fort-
farande levande som ett arv från 1968, för såväl dess anhängare 
som dess motståndare. 

Pedagogik och det pedagogiska 
Mot bakgrund av denna skiss av maj 68 och dess verkningshis-
toria finns det anledning att fördjupa resonemanget om förhåll-
andet mellan pedagogik och det pedagogiska. Den vedertagna 
definitionen av pedagogik som vetande och metoder som til-
lämpas i uppfostran, undervisning och utbildning (vilken bland 
annat återfinns i Nationalencyklopedin) befinner sig i stort sett 
på den ontiska, empirisk-vetenskapliga nivån. Detsamma gäller 
när pedagogik reduceras till didaktik i termer av en undervis-
ningskonst och läran om ”planering, genomförande och ut-
värdering av undervisning”.15 Men utsagor på den nivån bygger 
ofrånkomligen på föreställningar som inte bara är avhängiga av 
kunskapsteoretiska premisser utan som bottnar i en rad etiska 
och politiska antaganden och ställningstaganden om männi-
skans, kunskapens och samhällets natur. På den grundläggande, 
ontologiska pedagogiska nivån kommer det alltid att råda dis-
sensus, med olika etiska och politiska positioner som går emot 
varandra. Det är inte i första hand sanningshalten hos dessa 
motstridiga positioner som avgör deras status på vare sig det 
vetenskapliga eller det politiska fältet. Det som avgör i vilken ut-
sträckning positionerna anses vara acceptabla eller sannings-
enliga bestäms snarare av komplexa politiska styrkeförhållanden 
och den rådande sanningsregimen, för att använda ett av Michel 
Foucaults begrepp.16 Det innebär att den vetenskapliga instansen 
 
14 Nicolas Sarkozy citerad i Olle Svenning, ”Var realist. Kräv det omöjliga”, Afton-
bladet 2 mars 2008. 
15 Henry Egidius, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi (Lund: 
Studentlitteratur, 1995), s. 47. 
16 Michel Foucault, ”Den intellektuelles politiska funktion”, i Foucault, Diskursernas 
Kamp, övers. Lars Bjurman (Stockholm/Stehag: Symposium, 2008), s. 177. 
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mycket väl kan underordnas den politiska. Ett exempel utgörs av 
den svenska friskolereformen som har kritiserats av stora delar 
av forskarvärlden utan att detta utgjort något hinder för reform-
ens politiska genomförande. Man kan i det sammanhanget även 
dra sig till minnes hur den tidigare utbildningsministern Jan 
Björklund uttryckligen viftade bort kritik från pedagogiska 
forskare med argumentet att de bara företräder en ståndpunkt 
bland andra. Man kan ha många invändningar mot hans ager-
ande, men politik är något annat än vetenskap. När ”sanningen 
beger sig ut på torget ändras den till sitt väsen och blir en åsikt”, 
som Hannah Arendt noterar.17 

Att det pedagogiska precis som det politiska rymmer en out-
plånlig dimension av motsättning innebär inte bara att konflikter 
om till exempel friskolan inte kan reduceras till en fråga om 
vetenskaplig legitimitet, utan också att striderna över pedagogik-
ens innehåll aldrig helt kommer att kunna försvinna. Med dis-
tinktionen mellan pedagogik och det pedagogiska erkänns 
antagonismen som en inte alltid explicit men ändå avgörande 
dimension som är bestämmande för pedagogiken. Medan man 
inom det pedagogiska registret accepterar omöjligheten av en 
grundläggande konsensus försöker den konsensusorienterade 
pedagogiken alltsomoftast legitimera och sammanföra de varier-
ande positioner som intas i olika frågor. Om konsensus i peda-
gogikens perspektiv ter sig som något eftersträvansvärt framstår 
den i relation till det pedagogiska snarare som en effekt av ett 
hegemoniskt politiskt projekt. 

Fokuseringen på det pedagogiska hjälper oss på så sätt att 
blottlägga luckorna och de ideologiska inslagen i den konsensus 
som vid varje givet tillfälle dominerar pedagogiken. Därmed inte 
sagt att det inte skulle finnas oenigheter bland olika pedagogiska 
riktningar. Men sådana oenigheter är inte densamma som dis-
sensus och antagonism. Under det att oenighet handlar om att 

17 Hannah Arendt, ”Sanning och politik”, i Mellan det förflutna och framtiden. Åtta 
övningar i politiskt tänkande, övers. Annika Ruth Persson (Göteborg: Daidalos, 
2004), s. 252. 
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ha olika åsikter om en sak men ofta enas om ett gemensamt mål 
handlar dissensus om olika sätt att förhålla sig till världen. Hur vi 
ska fostra demokratiska medborgare är en fråga som väcker 
oenighet men frågan om demokratins väsen rör dissensusella 
förhållanden. Dagens retorik om en jämlik skola, från höger till 
vänster, visar hur jämlikhetsbegreppet fylls med helt olika inne-
håll. Här öppnar en diskussion som tar sikte på det pedagogiska 
upp för de i vissa avseenden bestämmande bakomliggande poli-
tiska konfliktytorna. 

Samtidigt finns det dimensioner av det pedagogiska som är av 
mer direkt relevans för den pedagogiska praktiken vid skolor och 
universitet. En av pedagogikens hörnstenar har alltid varit det 
som den franske politiske teoretikern Jacques Rancière träffande 
benämner ”förklaringens logik” och som han menar ligger till 
grund för den ständigt pågående reproduktionen av ojämlik-
het.18 Det är en logik som förutsätter både en hierarki och ett 
bestämt och väldefinierat slutmål. Med den hierarkiska produk-
tionen och distributionen av kunskap följer i regel ett discipli-
nerande tillvägagångssätt. Medan en sådan logik utgör ett cen-
tralt karaktärsdrag i pedagogiken uppfattas den i det vidare poli-
tiska och pedagogiska registret snarare som en av flera möjliga 
tolkningar av vad pedagogik kan vara. 

Förklaringens logik är besläktad med vad som kan kallas den 
pedagogiska frånvarologiken. I olika avseenden handlar peda-
gogik om att fylla ett tomrum och att ge eller producera något 
som saknas, oavsett om detta benämns upplysning, kunskap, 
självkontroll, frihet eller dygd. Pedagogiken blir då en vetenskap, 
en konst eller ett hantverk som tilldelas uppgiften att fylla det 
tomrummet. Även här förutsätts en asymmetrisk relation mellan 
två skilda parter: en som förklarar, ger, visar vägen, korrigerar, 
tillhandahåller, rättar, bekräftar och verifierar och en annan som 
lär, ändras, formas, utvecklas, fostras, mognas och i bästa fall når 
det uppsatta målet. I en sådan pedagogisk relation finns det inte 
 
18 Jacques Rancière, Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse, 
övers. Kim West (Göteborg: Glänta, 2011), s. 11ff. 
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mycket utrymme för vilja, förmåga och intelligens. Aktiverandet 
av det pedagogiska visar att frånvaro- och förklaringslogiken 
bottnar i en specifik tolkning av pedagogik som bygger på en viss 
förståelse av politik, samhälle och människor.  

Förutom att öppna upp för ett tänkande präglat av dissensus 
snarare än den konsensus som annars brukar få utgöra grunden i 
pedagogiken (med föreställningar om sådant som det goda sam-
hället och lämpliga didaktiska metoder för att uppnå de på för-
hand formulerade lärandemålen), gör distinktionen mellan 
pedagogik och det politiska det möjligt att lyfta blicken från den 
ontiska till den ontologiska nivån och därmed inte bara disku-
tera frågor på en empirisk nivå utan även på ett mer övergrip-
ande plan. Om relationen mellan politik och det politiska i slut-
ändan kan sägas vara ett symptom på avsaknaden av objektiva 
och stabila grundvalar för samhället, är förhållandet mellan 
pedagogik och det pedagogiska ett symptom på omöjligheten av 
att skapa såväl fullständigt rationella och harmoniska människor 
och medborgare. Samtidigt blir politiken begriplig genom det 
politiska på samma sätt som pedagogiken för själva sin existens 
förutsätter det pedagogiska. Liksom det politiska genomsyras av 
olika antagonistiska projekt är det pedagogiska ett säte för strider 
om relationen mellan kunskap och frihet, om jämlikhetens möj-
ligheter, om inkluderingens villkor och de institutionella ram-
verkens nödvändighet men också exkluderande och discipliner-
ande karaktär.  

Med en lång och nära relation till staten och makten har 
pedagogiken i regel – även om den haft sina perioder av otrohet 
gentemot överheten – försvarat den rådande sociala ordningen 
och varit mån om att förskjuta olika konflikter till ett annat fält 
som tänks befinna sig utanför pedagogikens område, till exempel 
de politiska ideologiernas fält. Åtminstone i sin progressiva och 
demokratiska tappning är pedagogik en del av den ”archépolitik” 
(för att låna ytterligare ett begrepp från Rancière) som efter-
strävar ett harmoniskt samhälle med moraliska individer och en 
total inkludering. För det pedagogiska utgör konflikterna där-
emot en inneboende dimension i varje pedagogisk process.  
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Utifrån det vidare pedagogiska perspektivet kan man således 
överskrida den ekonomiska och sociala logik som ofta tänks vara 
bestämmande för pedagogiken. Föreställningen om utbildning 
som en ekonomisk investering har på ett paradigmatiskt sätt 
uttryckts av Andreas Schleicher, chef för OECD:s utbildnings-
kontor och ansvarig för Pisa-undersökningarna: ”Ett lands ut-
bildningssystem i dag är dess ekonomi imorgon”.19 Men i stället 
för att ta fasta på disciplinerande socialisering och ekonomisk 
tillväxt kan utbildningen också – i linje med vår tolkning av maj 
68 – betraktas som en möjlighet för subjektivering, omsorg, fri-
het och jämlikhet. Dessa båda positioner rör inte bara epistemo-
logiska förhållanden, utan de är på en mer grundläggande nivå 
avhängiga det politiska. Frågan om det är tillväxt eller jämfrihet 
som ska stå i centrum går tillbaka på politiska omständigheter 
och politiska ställningstaganden.  

Den fråga om frihet och jämlikhet som blir central när vi 
utgår från distinktionen mellan pedagogik och det pedagogiska 
kopplas här inte i första hand till kunskapsteori utan till det 
politiska. Det är inte så att frihet och jämlikhet är oviktiga för 
pedagogiken, men där utgör de inte nödvändigtvis ett oskiljbart 
eller immanent drag. I det pedagogiska registret blir däremot fri-
heten och jämlikheten – inte minst i deras sammanförande som 
jämfrihet – avgörande med betoning av deras politiska karaktär. 
Samtidigt bör varken jämlikheten eller friheten förstås som ett 
slutmål, utan de är snarare en utgångspunkt och föremål för 
ständiga strider. Vi kommer aldrig att kunna vara helt fria eller 
jämlika, men vi måste själva och tillsammans med andra utöva, 
hävda och verifiera jämlikheten och friheten i den vardagliga 
praktiken. Varken frihet eller jämlikhet är neutrala begrepp, 
vilket de annars kan tyckas vara i dag då de allra flesta säger sig 
stödja dem (på samma sätt som alla numera säger sig vara 
demokrater). I linje med vår tolkning av maj 68 utgör de snarare 
ett gemensamt kampområde med stora konsekvenser för peda-
 
19 Andreas Schleicher citerad i Per Bengtsson, ”Makten över måttstocken”, Peda-
gogiska magasinet 24 september 2014. 
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gogikens syfte och innehåll. Varje försök att neutralisera sådana 
frågor innebär ett försök att maskera den politiska innebörd som 
striderna om begreppens innehåll rymmer.  

En pedagogikhistoria om antagonistiska strider 
”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om 
klasstrider”, skriver Karl Marx och Friedrich Engels i Kommu-
nistiska manifestet.20 På liknande sätt kan pedagogikens idéhis-
toria sägas vara en historia om antagonistiska och konfliktfyllda 
strider på den nivå som vi har valt att kalla det pedagogiska. I sin 
institutionaliserade form har pedagogiken i modern tid varit 
nära förbunden med nationalstaten och därigenom med sådant 
som socialisering och medborgarfostran. Den typen av politiska 
förhållanden färgar också av sig på den pedagogiska forskningen. 
Men för att förstå varför pedagogiken under olika perioder har 
varit underordnad psykologin och sociologin, varför behavior-
ismen fungerade så väl under den sociala ingenjörskonstens 
1950-tal eller hur det kom sig att en tänkare som Lev Vygotskij 
återupptäcktes på just 1980-talet behöver vi ta hänsyn inte bara 
till den interna disciplinära utvecklingen och olika vetenskapliga 
paradigmskiften utan också till frågor om det pedagogiska och 
det politiska. 

Sextioåttarörelsen stod för ett brott med den passiva inlär-
ningen och den hierarkiska envägskommunikationen. Den 
öppnade upp för nya erfarenheter, perspektiv och i förläng-
ningen en rörelse mot ökad jämlikhet och frihet avseende barn-
uppfostran, familjerelationer och pedagogiken i stort liksom i 
synen på människor, barn och elever. Samtidigt formulerades 
det snabbt mer eller mindre konservativa diskurser som har bli-
vit allt mer dominerande under de senaste decennierna och som 
i dag försöker omformulera kampen för en mer jämlik och 
mindre hierarkisk skola till en fråga om kunskapssyn. Den här 

20 Karl Marx & Friedrich Engels, Kommunistiska manifestet, övers. Axel Danielsson 
(Stockholm: Arena, 1997), s. 11. 
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föreslagna distinktionen mellan pedagogik och det pedagogiska 
hjälper oss att tolka sådana företeelser i ljuset av olika maktför-
hållanden och hegemoniska projekt. På den grundläggande 
pedagogiska nivån rör vi oss i dag – som alltid – på ett konflikt-
fyllt fält. Den numera så omhuldade strävan efter neutralitet och 
konsensus inom såväl pedagogiken som politiken kommer sig i 
bästa fall av en naiv tilltro till vetenskapen, men inte sällan utgör 
den en maskering av ideologiska försök att förstärka ojämlik-
heten inom bland annat utbildningens område. Det är en av de 
viktigaste lärdomarna som vi fortfarande kan dra av maj 68. 
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Som ett av samtidshistoriens mest legendariska 
år förknippas 1968 med ungdomsuppror, stu-
dentrevolter och strejker. Men hur påverkade 
händelserna kring 68 pedagogiken och utbild-
ningen? Det är den frågan som står i centrum 
i denna antologi där titelns båda huvudbegrepp 
förstås i vid mening. 

1968 står således inte bara för året då student-
erna vid Stockholms universitet ockuperade sitt 
eget kårhus och miljontals människor demon-
strerade på gatorna i Paris och många andra 
storstäder runt om i världen utan också mycket 
annat som hände vid den här tiden och som 
kan kopplas till sextio- och sjuttiotalets bredare 
vänsterradikalisering. Och förutom själva peda-
gogikämnet handlar det om skolsystemet, uni-
versiteten och folkbildningen liksom den vidare 
diskussionen om hur ett gott samhälle kan 
skapas med hjälp av skola och utbildning. 

Samtidigt aktualiseras frågan om vad vi idag, 
drygt femtio år senare, har att lära av denna 
tid då man fortfarande var övertygad om att en 
annan värld – och därmed en annan skola och 
pedagogik – var möjlig och då det ansågs vara 
realistiskt att kräva det omöjliga. 

Södertörns högskola | publications@sh.se
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