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Abstract 
 
I have taught pupils in several schools in eighth and ninth grade in ‘weak’ groups in 
mathematics. Most of them seemed to possess potential, but lacked motivation. Even though I 
tried several pedagogical methods, these approaches failed to engage the students. This 
prompted thoughts that this may reflect a broader structural problem about the organisation of 
education in Sweden. A rigid structure that is imposed on adolescents during a very important 
formative stage of their development that may not reflect their interests or needs and which, in 
fact, may have the adverse effect of de-motivating them. In response to these thoughts I began 
to investigate what alternative school system might provide more flexibility and choice for 
students.  
 
The alternative school system that appears to have the potential to effectively address the 
concerns raised above emerged in Sweden, in the 1950s and is commonly known as 
“Enhetsskolan”. In these schools pupils could chose according to their interests between three 
different streams of subjects. 
 
To examine the rationale behind “Enhetsskolan” I examined documentation produced during 
reviews of education during the 1940s. This reviews consisted of skolutredning (1940) and 
skolkommission (1946) and a subsequent Skolöverstyrelsens evaluation. I have also read 
some biographies and interviewed two persons about their experiences while they were 
students at Enhetsskolan in the 1950s. 
 
The research concludes that there are close similarities between the contemporary school 
system and the system that existed in the forties. In response to this finding it is suggested that 
there should be six years of common education in a primary school followed by at least three 
years in secondary school, where students have the freedom to select between several 
alternative subject streams - not too dissimilar to “Enhetsskolan” system of the 1950s. 

 
Keywords:Experimental school, Enhetsskola, Differentiation, Parallellskolesystem, 1940 års 

skolutredning, 1946 års skolkommission 



 - 3 -  

 
1 PROLOG ............................................................................................................................... 5 

Segregation.......................................................................................................................... 5 
Utslagning ........................................................................................................................... 5 
Parallellskolesystem............................................................................................................ 5 

2 INLEDNING ......................................................................................................................... 7 
Uppsatsens struktur ............................................................................................................. 8 
Aktuell forskning ................................................................................................................ 8 
Syfte .................................................................................................................................... 8 
Metod .................................................................................................................................. 9 

3 BOTTEN - FÖRSÖKSSKOLAN........................................................................................ 10 
Definitioner av Enhetsskolebegreppet .............................................................................. 10 
Historisk beskrivning av Enhetsskolebegreppet ............................................................... 10 

Första tankarna om en gemensam grundutbildning ................................................... 10 
Tankar om en helt sammanhållen utbildning............................................................. 12 

Skolordningen runt år 1940............................................................................................... 13 
Internationell utblick .................................................................................................. 13 
Det svenska systemets differentieringar..................................................................... 13 

1940 års skolutredning ...................................................................................................... 15 
Direktivet ................................................................................................................... 15 
Utredningsgruppen..................................................................................................... 16 
Betänkandena ............................................................................................................. 16 

Skolans roll ......................................................................................................... 16 
Skolans organisation ........................................................................................... 18 
Sammanhållen eller differentierad undervisning ................................................ 19 
Barns olika förutsättningar att studera ................................................................ 20 
Elevens rätt att välja studiegång.......................................................................... 21 
Bedömning och vägledning ................................................................................ 21 

1946 års skolkommission.................................................................................................. 22 
Uppdraget................................................................................................................... 22 
Utredningsgruppen..................................................................................................... 23 
Betänkandet................................................................................................................ 23 

Demokrati............................................................................................................ 23 
Hälsa.................................................................................................................... 24 
Pedagogik............................................................................................................ 24 
Moderna språk..................................................................................................... 24 
Nioårig obligatorisk skola................................................................................... 24 
Differentiering..................................................................................................... 24 
Segregering ......................................................................................................... 25 
En enhetlig bas för fortsatta studier .................................................................... 25 
Gymnasiet ........................................................................................................... 25 
Lärarna ................................................................................................................ 26 
Fortsatt utveckling av skolan .............................................................................. 26 
Decentralisering .................................................................................................. 26 

Försöket............................................................................................................................. 26 
Bakgrund.................................................................................................................... 26 
Riksdagsbeslutet 1950................................................................................................ 27 
Senare riksdagsbeslut ................................................................................................. 28 
Påverkan och gränsdragningar ................................................................................... 28 
Administrationen........................................................................................................ 29 



 - 4 -  

Inställning till nio års skolplikt .................................................................................. 31 
Ekonomi .............................................................................................................. 31 
Lärares erfarenheter ............................................................................................ 31 
Elevers åsikter ..................................................................................................... 31 
Byte från enhetsskola .......................................................................................... 32 

Tim- och kursplaner ................................................................................................... 32 
Differentiering............................................................................................................ 33 
Studie- och yrkesvägledning ...................................................................................... 34 
Skolans inre arbete och resultat.................................................................................. 34 
Utvärderarnas avslutande kommentarer..................................................................... 35 

Intervjuer ........................................................................................................................... 36 
Gun Ahlberg............................................................................................................... 36 
Elisabeth Nilsson........................................................................................................ 36 

Betyg ................................................................................................................................. 37 
Reflektioner över vetande ................................................................................................. 38 

4 PÅBYGGNAD – MITT FÖRSLAG ................................................................................... 39 
Mitt förslag till ny skolordning ......................................................................................... 39 

Dagens grundskola ..................................................................................................... 39 
Min idé ....................................................................................................................... 39 
Organisationsmodeller ............................................................................................... 39 

Bottenskolan........................................................................................................ 40 
Påbyggnadsskolan............................................................................................... 40 

Tid för differentiering ................................................................................................ 41 
Skolans ansvar samt betyg och behörighet ................................................................ 42 

Medborgarcertifikat ............................................................................................ 42 
Betyg för klassificering....................................................................................... 42 
Behörighet........................................................................................................... 43 

Lyceum.............................................................................................................................. 43 
5 SLUTSATS ......................................................................................................................... 44 
6 SAMMANFATTNING ....................................................................................................... 45 
7 EPILOG............................................................................................................................... 47 
REFERENSER......................................................................................................................... 48 

Ej publicerade källor ......................................................................................................... 48 
Arkivmaterial ............................................................................................................. 48 
Föreläsning................................................................................................................. 48 
Internetinformation .................................................................................................... 48 
Intervjuer .................................................................................................................... 48 

Tidningsartiklar ................................................................................................................. 48 
Publicerade källor.............................................................................................................. 49 

BILAGOR ................................................................................................................................ 51 
Bilaga 1 Skolutredningens arbetsgrupp ...................................................................... 51 
Bilaga 2 Skolutredningens betänkanden..................................................................... 52 
Bilaga 3 Skolkommissionens arbetsgrupp.................................................................. 53 
Bilaga 4 Skolkommissionens delegationer ................................................................. 54 
Bilaga 5 Skolkommissionens kapitelindelning........................................................... 55 
Bilaga 6 Intelligens- och intressetyper enligt Gardner respektive Holland................ 56 



 - 5 -  

 

1 PROLOG 
 
Skolan förväntas möta människor i en känslig ålder och utveckla dem till kunniga goda 
samhällsmedborgare. Tidigare låg nästan uteslutande ansvaret för större delen av barnens 
utveckling på hemmen. Men i en allt mer komplex värld har skolan, och då främst den 
obligatoriska grundskolan, trätt in som ansvarig där hemmen inte räcker till. Skolan har att 
förklara och föra in barnen i ett mångfasetterat samhälle. Samma problematik rådde även 
under krigsåren på fyrtiotalet, då 1940 års skolutredning startade sin översyn av den svenska 
skolorganisationen. 
I dag kan vi se en rad tecken som överensstämmer med den situation som rådde under 
fyrtiotalet. 
 

Segregation 
På fyrtiotalet talades det mycket om landsbygdens barn som de som stod utanför det moderna 
samhällets möjligheter. Frågan var hur de på ett jämbördigt sätt skulle få samma möjligheter 
som stadens barn (SOU 1944:22). 

På samma sätt talas det i dag om barn i storstädernas förorter (Bunar m.fl. s. 69-123); 
(DN 25/3-06); (DN 26/3-06); (DN 28/3-06); (DN 27/4-06). 

I dagens skola startas det friskolor. En effekt går att se i Stockholms kommun. Inom en 
stadsdelsnämnds område ligger ett burget villaområde och ett av områdena från 
miljonprojektets dagar. Det senare området har stora ekonomiska och sociala problem. 
Stadsdelsnämnden har tidigare fört resurser till det område där dom behövs. Reaktionen blev 
att det i det rikare området startades en mängd friskolor. Dessa får bättre ekonomiska 
förutsättningar än vad den lokala skolan i området har, eftersom bidragen till skolorna 
fördelas efter en schablon. Samtidigt har den kommunala skolan kvar sina fasta kostnader. För 
bara några år sedan var den kommunala skolan fyrparallellig, men är nu på väg att bli 
treparallellig. Medel som efter en kommunal utjämning skulle gå till det behövande området 
går till friskolorna, varpå segregeringen ökar. 

 

Utslagning 
Tittar man på statistik från slutet av trettiotalet (SOU 1944:21 s. 97) kan man se att 19 % av 
eleverna som prövades för att läsa vidare på realskolan från folkskolans avslutande klass inte 
godkändes. Dessa elever kunde läsa vidare på till exempel kommunala mellanskolor. Av dem 
som började läsa på realskolans femåriga linje var det 26,6 % som avbrutit skolgången och 
5,5 % som inte hade fullständiga betyg. För dem som läste fyraårig realskola var motsvarande 
tal 29,6 % respektive 7,7 %. (SOU 1944:21 s. 323, 333) 

Det var 24,3 % av eleverna i årskurs nio som ej nådde målen i minst ett ämne under läsåret 
2003/04. Det är 10,4 % som inte har behörighet att söka till nationellt program på gymnasiet 
(Skolverket 2005 s. 21, 24). (DN 24/3-06); (DN 6/4-06) 

 

Parallellskolesystem 
I direktiven till 1940 års skolutredning anger ecklesiastikminister Gösta Bagge orsaken att 
starta sin stora utredning. Det rådde ett svåröverblickbart skolsystem med många olika 
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utbildningar som efter det fjärde året i folkskolan löpte parallellt utan möjlighet till 
samordning eller samarbete runt elever. Det skolsystemet hade växt fram ur näringslivets 
behov av en slutprodukt och inte idén om en helhet som byggdes från grunden. 

I dag kan vi se hur redan från förskola parallella skolor utvecklas jämsides med det 
offentliga. Ofta har de religiösa, kulturella eller idrottsliga förtecken. Skolor uppmanas att 
profilera sig för att locka elever och allt fler friskolor tillåts. I dag kan vi se att privata 
alternativ för dem som behöver komplettera sina betyg eller skaffar sig en yrkesutbildning blir 
allt vanligare. (DN 11/4-06); (DN 16/4-06); (DN 20/4-06); (DN 27/4-06); (DN 4/5-06); 
(DN 6/5-06) 
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2 INLEDNING 
 

Jag har under flera år undervisat elever på högstadiet, som trots begåvning har svårt att nå de 
mål samhället satt upp och kräver att de skall klara för betyg. De tvingas läsa något de är helt 
ointresserade av i stället för att få utveckla den ådra som är deras läggning. Själv måste jag 
tillstå att mycket av det som krävs i kunskaper för en grundskoleelev är tveksamt om det är 
nödvändigt för ett fortsatt liv som en god medborgare i det svenska samhället. Det svenska 
samhället har tagit på sig ett ansvar att se till så att alla har en grundläggande kunskap när de 
lämnar det obligatoriska skolväsendet. Trots det går ungefär en fjärdedel av alla elever ut 
grundskolan utan fullständiga betyg och cirka tio procent har inte behörighet att söka till 
nationellt program på gymnasiet. Den signal som sänds till de elever som inte klarar sina 
grundskolekurser är troligtvis att de inte duger till ett liv i det svenska samhället. 
Konsekvensen av ett sådant budskap är att de får, eller lägger på sig själva, ett utanförskap 
med förödande följder för hela samhället. 

Detta fick mig att fundera över vad orsaken kan vara. Frågeställningen om varför så många 
elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg kan bearbetas från flera olika 
utgångspunkter. Det kan bero på: 

• Organisatoriska förutsättningar 
• Pedagogiska metoder 
• Sociala faktorer 

Vanligast är att pedagogik eller sociala förutsättningar nämns i debatten som svar på frågan 
om varför skolan inte klarar sitt uppdrag. Därför vill jag i denna uppsats titta närmare på vad 
organisationen har för inverkan på verksamheten. 

När vi på lärarutbildningen för ett år sedan läste om andra skolsystem började jag 
ifrågasätta det system dagens skola arbetar efter och undrade om det kanske finns alternativ. 
Det finns ingen verksamhet som långsiktig kan verka kreativt om inte organisationen runt 
aktiviteten är tydlig och funktionell. 
 

”Med ett konfliktperspektiv för ögonen kan det bli lättare att förstå de svårigheter som finns 
inbyggda i skolverksamheten och som ofta är mer av strukturell art än beroende av personliga 
tillkortakommanden. Det kan även leda till en insikt om att skolans problem inte bara är 
skolproblem, att lösningen på de grundläggande svårigheterna varken står att finna i nya 
pedagogiska rön eller en aldrig så god vilja hos skolledare och lärare.” 

 (Liljequist s. 50) 
 
Min syn på samhällsutveckling är att den ofta går i cykler. Tankar, trender och skeenden 
kommer igen efter ett antal år. Därför söker jag många gånger svar på funderingar i historien. 
Den skolform jag fastnat för är den försöksskola som fanns på femtiotalet och som i dagligt 
tal kallas enhetsskolan. Jag har även för avsikt att titta lite närmare på vad som gömmer sig i 
betygssystemet för att se vad som behöver anpassas till den skolform jag vill föreslå. 

Ett av de viktigaste styrande organisatoriska instrumenten i skolan är betyg. Genom betyg 
anges viken kunskap som skall förmedlas. Dessutom graderas barn i dem som lyckas och de 
som faller utanför. Då gränsdragningen för accepterad i samhället eller problem är väsentlig 
för organisationen, kommer jag även att studera den grundläggande kravnivån betygen ger 
uttryck för. En organisation som medvetet skapar utanförskap borde inte vara acceptabel. 
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Uppsatsens struktur 
I denna uppsats börjar jag med att i kapitel 3 beskriva de förarbeten som låg till grund för det 
stora undervisningsförsök som rådde under femtiotalet. Jag redogör där även för försöket. I 
detta kapitel studera jag även den grundläggande betygsstrukturen i det obligatoriska 
skolväsendet. 

Avslutningsvis för jag i kapitel 4 en egen diskussion om hur de erfarenheter som försöket 
med förarbeten kan används i dag. 

Aktuell forskning 
Det pågår ingen forskning i Sverige om skolans organisation. På ett symposium på 
Lärarhögskolan i Stockholm den 21 och 22 oktober 2004 påpekar Ingrid Nilsson och 
Christina Segerholm: 
 

”Sammanfattningsvis kan man hävda att pedagogik som vetenskapligt ämne har följt de stora 
utbildningsreformerna och varit beroende av dem för sin framväxt. Idag tycks de stora 
utbildningsreformernas tid vara förbi och reformer nuförtiden handlar mer om förändringar 
inom de olika utbildningsformerna än om att införa helt nya utbildningsformer med nya 
organisationer.” 

 (Nilsson, I. & Segerholm, C. s. 4) 
 

Symptomatiskt är att när jag skickat ut frågan om forskning om skolans organisation har 
jag från flera håll blivit hänvisad till Gunnar Berg. Men Berg (Berg s. 11) skriver om den inre 
organisation skolor kan anpassa sig till beroende på yttre ramar. Ramarnas existens och 
utformning ifrågasätter han inte. 

Anna Lytsy och Cecilia Mellberg (Lytsy & Mellberg s.11-18) har intervjuat 15 forskare på 
skolans område om vad de anser om framtidens skola. Det de diskuterar är hur skolans inre 
arbete skall utvecklas. Där diskuteras hur glädje i lärande skapas, storlek på klasser, längd på 
lektioner, bemötanden med mera. Men ingen går in på den övergripande strukturen utan 
accepterar en nioårig obligatorisk sammanhållen skola som given. 

En ren spekulation är att den av Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren etablerade 
ramfaktorteorin varit förhärskande inom forskning på skolans område senaste decennierna. 
Kortfattat går teorin ut på att inom givna ramar granska en verksamhets aktivitet (Broady & 
Lindblad s. 1-4). Därmed har skolans ramar heller inte ifrågasatts. 
 

Syfte 
 
Min avsikt med denna uppsats är att föreslå en ny skolorganisation. 

Vanligtvis skiljer man på pedagogisk och organisatorisk verksamhet när skolans struktur 
skall redovisas. Det absolut vanligaste är att söka pedagogiska svar på skolans problem. Min 
avsikt med denna uppsats är att i stället med historisk grund visa på en skolorganisation som 
kan bedriva en sammanhållen och därmed socialt utvecklande undervisning. Samtidigt skall 
organisationen kunna acceptera att människor är olika och möta människor från deras ålder, 
läggning och intressen. Avslutningsvis avser jag visa att denna organisation i allra högsta grad 
behöver beaktas i dag. 

Jag ämnar även titta på de grundläggande kravnivåer vi har i dagens betygssystem. För att 
det skolsystem jag avser presentera skall vara möjligt behöver det nuvarande betygssystemet 
anpassas. 
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Metod 
 

Denna uppsats utförs i första hand som ett litteraturstudium. Olika offentliga dokument som 
utredningar, propositioner och myndighetsskrifter är min största källa. Det vi fått lära oss 
under lärarutbildningen är att enhetsskolan var en frukt av 1940 års skolutredning medan den 
sedan efterföljande grundskolan var 1946 års skolkommissions alster. Skolutredningens 
betänkanden är därför den första utgångspunkten för mina studier. Det finns även en 
utvärdering av försöket samt en del biografiska böcker och artiklar som beskriver 
enhetsskolan, vilka jag har läst. 

Jag har även intervjua två personer som gick i enhetsskolan. Den ena gick där från första 
klass i Stockholms stad och den andra från sjunde klass i Sköns köping. 

För att beskriva betygssystemet har jag kontaktat Skolverket, för att få reda på de 
värderingar som gömmer sig i kursplanerna. Jag har suttit på Skolverket och läst arkivmaterial 
från översynen av betygsrevisionen som gjordes med start 1997. 
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3 BOTTEN - FÖRSÖKSSKOLAN 

Definitioner av Enhetsskolebegreppet 
 

Som organisation kan Enhetsskolans idé beskrivas som att hela systemet av offentliga 
utbildningsanstalter skall samordnas till en enhet. I denna organisation skall varje individ få 
utbildning efter sin förmåga. På detta allmänna sätt har enhetsskolebegreppet anammats i de 
länder där den etablerats. 

 
”Med enhetsskolan i ordets vidaste bemärkelse förstås alltså ett alla undervisningsanstalters 

omfattande, organiskt sammangjutet skolsystem, där varje uppväxande individ, oberoende av 
bostadsort och av föräldrarnas sociala och ekonomiska ställning, i en på bästa sätt tillrättalagd 
studiegång får, där så påkallas med det allmännas stöd, den utbildning, för vilken hans 
begåvning, krafter och anlag göra honom lämpad.” 

 (SOU 1945:60 s. 34) 
 

Enhetsskolan som begrepp har dock utvecklats och använts lite olika under olika tider och 
av olika personer. Det går att urskilja fem mer eller mindre tydligt särade begrepp. 
1. Hela skolorganisationen sammanförd till en enhet med gemensam grundskola. 
2. En enhetlig realskola med latinet förlagt till gymnasiet. 
3. En mellan två- och sexårig grundutbildning som inte differentieras och på denna grund 

följer fortsatta studier på elitskolor eller arbete. Oftast tänks det vara gymnasiet som följer 
på realskolan. 

4. En så långt som möjligt sammanhållen åtta- eller nioårig grundskola som följs av 
gymnasium eller yrkesskolor. 

5. En åtta- eller nioårig obligatorisk skola med de första sex åren sammanhållna i en 
bottenskola och de avslutande med möjlighet till individualisering. 

6. På det sätt begreppet enhetsskola generellt används i dag är dock som benämning på den 
försöksskola som pågick från läsåret 1949/1950 fram till beslutet om grundskolans start 
1962. (SOU 1945:60 s. 32); (Lundgren s. 235-236); (Wikdahl) 
 
 

Historisk beskrivning av Enhetsskolebegreppet 

Första tankarna om en gemensam grundutbildning 
Den tjeckiske pedagogen och författaren Jan Amos Comenius (1592-1670) (NE b. 4 s. 213) 
skrev omkring 1630 Didactica Magna, ”Den stora undervisningsläran”. År 1657 gavs den ut 
på latin i en utvecklad version. Det är en stort anslagen plan för en sammanhållen 
undervisning. En av grunderna är omnes omnia omnibus. Med det menas att alla skall lära allt 
av betydelse för allas gemensamma bästa. ”Alla”, omnes, gäller alla människor oavsett kön, 
rikedom eller samhällsposition. Comenius uttrycker här ett demokratiskt bildningsideal. 
Genom att alla lärde sig ”allt”, omnia, skulle de sociala skillnaderna jämnas ut. Det var viktigt 
att det som studerades inte begränsades av den miljö där den enskilde eleven växt upp. 
Comenius menade med ”allt” inte ett splittrat vetande om allt möjligt, utan kunskaper om ”det 
grundläggande, orsaker och mål”. All utbildning måste ta ställning till vilka som är de 
oumbärligaste kunskaperna. (NE b. 4 s. 214); (Lindström) 
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Den schweiziske pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) (NE b. 15 s. 85), som 
influerats av Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) (NE b. 16 s. 62), ville göra skolan till en 
plats där alla har möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.  

Filosofen Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) (NE b. 6 s. 216) från Tyskland byggde på 
Pestalozzis tankar och använde dem till att argumentera för nationell samling. Han menade att 
genom en gemensam utbildning för alla medborgare stärktes också nationens identitet och 
styrka. Även Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg (1790-1866) (NE b. 4 s. 566) menade att 
skolans uppgift skulle ha ett demokratisk-nationalistiskt ändamål. Skolan skall ge varje 
individ en utbildning lämpad för personens medel och fallenhet, men också med uppfostran 
till alla samhällslager skapa en enhetlig nationell bildning. 

Johan Fredrik Kryger (1707-1777) (NE b. 11 s. 481-482) var den i Sverige som först 
nämnde tanken på en enhetsskola. I mitten av 1700-talet föreslog han allmän skolplikt i syfte 
att finna ”snillena”. Han föreslog en tredelad skola. En skola med sådana ämnen som alla 
måste lära sig, en med inriktning för den lärda undervisningen samt en med inriktning för 
hantverkare. Den första av dessa skolor skulle vara för alla barn upp till tolv års ålder. De två 
andra skolorna, den lärda och den för hantverk, skulle bygga vidare på den första. Det skulle 
läggas särskild vikt vid handledning till yrkesval. Fattiga föräldrar skulle få stöd av kronan. 

I efterdyningarna från mordet på Gustav III 1792 kom Sverige att hamna i en omvälvande 
samhällsdebatt. Det framfördes krav på allmän medborgarbildning och att hela 
undervisningsväsendet skulle omfattas av reformering. Gustaf Abraham Silverstolpe (1772-
1824) (NE b. 16 s. 449) höll 1809 ett berömt tal i riddarhuset där han påtalade statens plikt att 
stå för hela folkets bildning. Ungefär samtidigt talade C U Broocman (1783-1812), inspirerad 
av Pestalozzi, om en ”barnskola” för alla som grund för all framtida skolning. Där skulle 
undervisning i fädernelandets språk, geografi och historia bedrivas. Därefter föreslog han att 
en fyraårig ”medborgarskola” för dem som ville lära sig mer än bara handarbete. 

Anders Fryxell (1795-1881) (NE b. 7 s. 73) kom 1823 med en berömd skrift, ”Enhet och 
Medborgerlighet i de allmänna Undervisnings-Verken”, som kritiserade den tidiga 
latinundervisningen vilken medförde att blivande officerare och näringsidkare inte kunde läsa 
tillsammans med den lärda skolans elever. Han hade tre huvudteser. Avskaffa den splittrade 
skolordningen som från grunden delade in samhället i för varandra främmande och fientliga 
grupper. Han ansåg att de klassiska språken skulle lämna plats för moderna språk samt rent 
generellt utveckla en bättre folkundervisning. År 1832 kom Fryxell med en ny skrift där han 
föreslog tre olika skolor som inte gick parallellt, utan följde efter varandra. Den första 
tvååriga skolan skulle vara Folkskolan där fosterländsk litteratur och bildning ingick. Den 
andra cirka fyraåriga skolan skulle vara Borgareskolan där den nyeuropeiska bildningen 
skulle ske och till sist den tredje Lärda skolan som innefattade den klassiska världen och dess 
litteratur. En färdig student skulle då vara klar med sina studier vid arton års ålder. 

Samma tankar hade Carl Adolph Agardh (1785-1859) (NE b.1 s. 106). Han kom med en 
skrift 1828 där han talade om det olämpliga att ha en splittrad skola mellan olika 
samhällsklasser. Han föreslog en enda gemensam skola som skulle bestå av folkskola, 
borgarskola och den lärda skolan. Folkskolans uppgift skulle vara att undervisa i de kunskaper 
som krävdes för att medborgarna skulle kunna bli goda samhällsmedborgare. 

Johan Olof Wallin (1779-1839) (NE b. 19 s. 217) inspirerades också av dessa tankar och 
lade 1837 fram ett förslag på en folkskola där alla barn skulle gå till 10- eller 11-årsåldern. I 
folkskolan skulle undervisning ske i kristendom, läsning, skrivning, och räkning samt om 
naturen och fosterjorden. Därefter skulle en provskola ta vid upp till 12- eller 13-årsåldern. I 
provskolan skulle utöver vad som undervisades i folkskolan även i allmänt bildande ämnen 
som modersmålets grammatik, fädernelandets historia, skönskrivning, linearritning, sång och 
gymnastik. Efter provskolan skulle de som ville kunna läsa vidare i den lärda skolan eller gå 
ut i arbetslivet. (SOU 1945:60 s. 25-28) 
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Tankar om en helt sammanhållen utbildning 
Så här långt är debatten i och arbetet mot en gemensam grundskola främst inriktad mot att 
överhuvudtaget starta en allmän undervisning med alla de praktiska problem som det innebar. 
Hur den grundläggande utbildningen sedan skulle hanteras mot högre studier var det ingen 
större diskussion om. I folkskolestadgan som togs 1842 beslöts att det skulle införas ett 
folkskolesystem, men ingenting om hur behörighet till fortsatta studier, anknytningsfrågan, 
nämndes. Det som diskuterades var vad som kallades borgarskolan som närmast går att likna 
vid det senare realstadiet. Beslutet markerade tydligt att folkskolans främsta uppgift var att 
fostra medborgarna till goda samhällsmedlemmar. Den första folkskolan avsågs vara en 
enhetlig skola med lärare som hade samma utbildning. Det förutsattes att barnen kunde läsa 
och skriva när de började, vilket de skulle ha lärt sig i hemmen. Kraven på litterata elever var 
övermaga och 1856-1858 års riksdag beslöt om inrättande av småskolor. 

År 1849 genomfördes en reform där lärdomsskolan, en skola som från början var inriktad 
på skrivkunnighet, och apologistskolan, en skola som hade sin grund i räknande och 
naturkunskap, slogs samman till elementarläroverket.  

Per Adam Siljeström (1815-1892) (NE b. 16 s. 441) föreslog i riksdagen år 1867 att 
folkskolan skulle bli en för alla gemensam bottenskola och ha som mål att ha alla kvar i 
utbildning till omkring fjorton års ålder. 

Under denna tid och fram till sekelskiftet var andra kammaren för att dra in de första åren i 
läroverkets årskurser. Det föll dock hela tiden på motstånd i första kammaren. När en 
övergång ordnades 1894 mellan folkskola och högre skola lades folkskolans tre sista årskurser 
som grund, efter inträdesprov, för läroverket. I och med det blev grundskolan treårig. Då var 
läroverket inte uppdelat. Läroverket delades 1905 på realskola och gymnasium. Först 1927 
drogs den första och stora delar av andra läroverksklassen in. (Egidius s. 53) 

Fridtjuv Berg (1859-1916) (NE b. 2 s. 428) (Linde s. 14-15) skrev 1883 verket ”Folkskolan 
såsom bottenskola”. Där proklamerade han för att folkskolan, som vid den tiden var sexårig, 
skulle utgöra grund för alla fortsatta studier. Hans utgångspunkt var slagorden broderskap, 
frihet och jämlikhet från franska revolutionens dagar. Den delade skolan upprätthöll 
skillnaderna mellan de olika samhällsklasserna. Detta ville Berg råda bot på genom att i en 
gemensam bottenskola få alla barn att mötas och ges likvärdiga förutsättningar under sina 
första skolår. I och med detta var han inne på tanken att beakta även anknytningsfrågan. Berg 
skrev även en kursplan för bottenskola. Det fanns mycket likheter mellan Berg och Comenius. 
Men där Comenius gav utrymme för utbildning i grannländernas språk uteslöt Berg studier i 
främmande språk i sin plan. 

Introduktionen av undervisning i latin flyttades från den grundläggande utbildningen till 
gymnasiet 1904 i syfte att göra den inledande skolgången öppen för alla. Latinet som basalt 
ämne var en kvarleva från den tid skolans uppgift var att fylla kyrkans behov och förse dem 
med präster. I och med det kan tanken på en enhetsskola sägas vara genomförd i realskolan. 

Första steget mot en sexårig grundskola togs i riksdagen 1909. Då beslutades det om 
instiftandet av en kommunal mellanskola. 

Skolkommissionen av år 1918 lämnade ett betänkande, där för första gången begreppet 
”parallellskolesystemet” användes. Det ställde de mot ”enhetsskolesystemet”. På den tiden 
var folkskolan i regel sexårig och real- och flickskolan byggde på tredje klass i folkskolan. De 
som läste på real- eller flickskola behövde inte läsa de avslutande åren i folkskolan. Detta 
betecknades av skolkommissionen som ett parallellskolesystem. Som invändning till detta 
system skriver de: 
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”Den grundläggande undervisningen skall meddelas i den allmänna sexåriga folkskolan, 
vadan inga med denna skolform parallella läroanstalter må av stat eller kommun ekonomiskt 
understödjas, ej heller i annan form komma i åtnjutande av särskilda statsförmåner.” 

 (SOU 1945:60 s. 30) 
 

Deras tanke var att realskolan och flickskolan skulle följa en sammanhållen folkskola och 
därefter gymnasiet på en avslutad realskoleexamen. Den högre utbildningen kunde alltså ha 
formen av realskolor, flickskolor, gymnasier och lyceer. I detta förslag får enhetsskolan 
innebörden att bestå av en sammanhållen sexårig grundskola. Man drog här en skarp gräns 
mellan den sexåriga bottenskolan och den högre utbildningen som följde, där det accepterades 
ett parallellskolesystem. (SOU 1944:20 s. 39-42, 71); (SOU 1945:60 s. 28-31)  

 
 

Skolordningen runt år 1940 

Internationell utblick 
Under tidigt 1940-tal var det endast Finland av de nordiska länderna som hade en 6 år som 
skolplikt. I Danmark, Norge och Holland var skolgången minst 7 år. England och Wales hade 
skolplikt mellan 5 och 15 års ålder, men hade ambitionen att öka den övre gränsen till 16 år. 
Frankrike hade skolplikt i 8 år. Ryssland hade plikt i 4 år, men skolgången var ofta upp till 7 
år och i de större städerna 10. Från uppgifter givna 1936 hade de amerikanska staterna olika 
system. Skolplikten i 3 stater slutade vid 14 års ålder, i 1 stat vid 15 års ålder, i 30 stater hade 
de 16 år som övre gräns, i 7 stater var det 17 år som gällde och slutligen hade 7 stater 18 år 
som lägsta ålder att lämna den obligatoriska skolan. 

Sverige hade efter ett beslut 1936 en skolplikt som är sjuårig och som kunde förlängas med 
ett år av enskilda skoldistrikt. I praktiken var detta beslut dock inte realiserat. Endast cirka 
sjuttio procent av barnen hade i mitten av fyrtiotalet gått i skolan sju år eller längre. 
(SOU 1945:60 s. 14-15) 

 

Det svenska systemets differentieringar 
Sedan länge har Sverige haft ett skolsystem som har en horisontell uppdelning. Med det 
menas en uppdelning som sker beroende på barnets ålder. Det horisontella systemet är 
uppdelat i folkskolan som alla hade plikt att gå, ett mellanstadium för dem som vill lära något 
mer och hade ambition för högre studier. För dem som ville ha en större bildning och för dem 
som ville läsa vidare på universitet fanns gymnasier att studera vid. De statliga skolor som 
ligger mellan den skolpliktiga folkskolan och universitet kallas med ett samlingsnamn 
läroverk. Mellanstadiet delas upp ibland annat realskola, flickskola och kommunala 
mellanskolor. Det var i 1927 års skolreform den grundläggande strukturen för läroverken 
beslutades. I det svenska skolsystemet kan fem olika mer eller mindre tydliga stadier 
identifieras. Det är 1) småskolan; 2) folkskolans mellanstadium; 3) realskolan, kommunala 
och praktiska mellanskolan, högre flickskolan, högre folkskolan, folkskolans högstadium, 
fortsättningsskolan, aftonskolan, de praktiska ungdomsskolorna; 4) gymnasiet; 5) högskolan, 
det vill säga universitet och jämförbara utbildningsinrättningar. 

Motsatsen till horisontell uppdelning är vertikal uppdelning. Det innebär att barnen skiljs 
beroende på till exempel begåvning, rikedom eller social tillhörighet. För de väl bemedlade 
fanns olika privatskolor att placera sina barn i. Det förekom, främst i storstäderna, särskild 
undervisning för barn i B-, extra- eller hjälpklasser för dem som hade svårt att följa den 
vanliga undervisningen. 
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Den stora uppdelningen skedde efter fyra eller sex år i folkskolan. De som lämnade 
folkskolan efter fyra år fortsatte i realskola. Detta kunde de göra som hade goda betyg eller 
gjorde ett antagningsprov till realskola. Då skolplikten var sju (eller sex) år fortsatte 
skolgången åtminstone tre år i realskolan. Den större delen av eleverna avslutade sina studier i 
folkskolan. I den icke obligatoriska teoretiskt inriktade realskolan skedde en vertikal 
uppdelning som ofta var klassbunden. Om barnet lämnat folkskolan efter fyra år följde en 
femårig realskola medan det blev en fyraårig realskola som följd på en sexårig folkskola om 
man ville läsa vidare. Realskolan delas två år före examen i en teoretisk inriktning och en 
praktisk med inriktning på teknik, handel eller hushåll. 

Differentieringen i skolan har varit större i fortsättningsskolorna än i folkskolan. Detta 
beror på att barnen fortfarande är så unga när de går i den primära skolan och accepterar lika 
behandling. 

För dem som gick sju (eller sex) år i folkskolan fanns utöver en femårig realskola 
möjlighet att läsa vidare på kommunala mellanskolor som kunde ge behörighet till 
gymnasium. De kommunala skolorna var ofta avgiftsfria till skillnad från de statliga 
läroverken. Detta system gav fler elever från arbetarhem som antogs till gymnasium än 
möjligheten att söka läroverk efter fjärde året i folkskola. 

För att fånga barn som inte fann plats i realskolan skapades nya utbildningsinstanser. Det 
inrättandes kommunala flickskolor enligt beslut i riksdagen 1928. Tidigare hade det funnits 
privata flickskolor, men inga offentliga. Realskolan var endast för pojkar. För att bistå till 
real- eller studentexamen för barn som inte klarade realskolan startades som experiment 
statliga aftonskolor, vilka sedermera permanentades. För dem som inte ville läsa teoretiska 
ämnen kunde kommuner starta praktiska mellanskolor med yrkesinriktad undervisning.  

I den kommunala mellanskolan, som alltid följde på en sexårig folkskola, skedde också en 
uppdelning. Den delades på antingen teoretiska studier på samma sätt som realskolan eller 
praktiska ämnen inriktade mot teknik, handel, eller hushåll. Den kommunala mellanskolan 
kunde vara könsintegrerad till skillnad från läroverk och flickskolor. 

En del kommunala mellanskolor, 54 av 87, hade efter beslut i riksdagen 1927 förstatligats 
och benämndes då statsläroverk. Inom denna organisation låg bland annat flickläroverk och 
praktiska läroverkslinjer. Från de skolor som var läroverk fick man efter test examen. 

Flickskolan, som var kommunal, byggde på en sjuårig utbildning på det fjärde året i 
folkskola eller med en sexårig på sjätte folkskoleklass. De två sista åren kunde vara uppdelade 
i en teoretisk och en praktisk linje. Flickskolan var i motsats till flickläroverket examensfri, 
även om det fanns betyg. Därför kunde flickskolan ändå ge behörighet till gymnasiestudier. 

En annan skolform för vidareutbildning var på yrkesinriktade seminarier. 
Sedan 1880-talet fanns folkhögskolor med uppgift att ge personer med viss yrkeserfarenhet 

utbildning. Ofta var dessa kopplade till lantmannaskolor. Även folkrörelserna i början av 
1900-talet använde sig av folkhögskoleformen för att bedriva undervisning. 

Ett år före realskolan/kommunala mellanskolan slutar görs en delning så att sista året leder 
till realexamen, om det inte var en flickskola, och yrkesliv eller fortsatt fyraårigt gymnasium 
inklusive det avslutande året i realskolan. Det gick även att börja treårigt gymnasium efter 
realexamen. Båda dessa gymnasier är delade i en reallinje och en latinlinje. Två år före 
studentexamen delas gymnasieeleverna åter för att inriktas mot olika karriärer. 
(SOU 1944:20 s. 9-10, 19, 21, 39-44, 51, 69, 86); (SOU 1945:60 s. 11-12) 
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1940 års skolutredning 

Direktivet 
Den 22 november 1940 föredrog ecklesiastikministern Gösta Bagge för kungen och övriga 
statsråd vad som kom att bli direktivet för 1940 års skolutredning. 

Inledningsvis ger ministern en bild av den rådande situationen över hur skolan i Sverige är 
organiserad samt alla de större förändringar som regeringen gjort sedan den stora reformen 
1927. Han berättar också att antalet barn i skolåldern kraftigt minskat samtidigt som 
utbildningsplatserna ökat, vilket gjort att utbildningsväsendet på senare tid blivit relativt dyrt. 

Därefter räknar han upp 22 punkter med angelägna frågor som akut behöver behandlas.  
 

”När jag nu med ledning av den gjorda sammanställningen söker vinna en överblick över de 
skilda utbildningsanstalternas uppgifter, arbetsvillkor och behov, så framträder i mångfalden av 
olika skolformer en viss brist på planmässighet. Den summariska och ingalunda uttömmande 
översikten av aktuella önskemål och reformkrav ger vid handen, att det svenska 
undervisningsväsendet trots den livliga reformverksamheten icke kan betraktas ett vare sig i 
grunddragen eller i detaljerna fullt tillfredsställande system. … 

…, och i våra dagar förnimmes en allmän strävan att samordna undervisningsväsendets alla 
delar till en planmässigt ordnad helhet, motsvarande å ena sidan den uppväxande ungdomens 
behov av fostran och utbildning, å andra sidan samhällets behov av skolad och för olika 
uppgifter rustad arbetskraft.” 

 (SOU 1944:20 s. 25) 
 

Ecklesiastikministern konstaterar att de akuta frågeställningar han har på sitt bord knappast 
kan lösas enskilt var för sig då de går i varandra. Därför vill ministern tillsätta en utredning 
som kan behandla de flesta av dessa frågor ur ett allomfattande perspektiv. Samtidigt ser han 
att en sådan utredning kommer att ta lång tid. Därför säger han att så fort utredningen är klar 
med en viss fråga så skall en delrapport lämnas. 

Vad gäller grundsynen på hur arbetet skall bedrivas säger han: 
 

”Vid denna utredning böra de skilda frågorna städse betraktas ur synpunkten av det 
nationella undervisningsväsendet som en alla skolformer omspännande organisk helhet. De 
olika skolformerna böra ses som delar av denna helhet och lösningen av deras mångahanda 
problem sökas i riktning, som icke blott är gagnelig för den särskilda skolformen det närmast 
gäller utan främjar vårt bildningsliv i det hela. … 

Som allmän princip för utredningsarbetet bör fasthållas, att skolans yttersta mål måste vara 
icke kunskapsmeddelelse utan fostran i ordets vidaste och djupaste mening. Skolans uppgift är 
att harmoniskt utveckla ungdomens anlag ej blott intellektuellt utan även fysiskt och moraliskt.” 

 (SOU 1944:20 s. 28) 
 
Ministern förutspår att ett av de två tyngsta problemen att hitta lösning på är avvägningen 

mellan teoretiska och praktiska utbildningar. Den andra är frågan om att ge alla i hela landet 
likvärdig möjlighet till utbildning. Landsbygdens ungdom har långt ifrån samma möjlighet till 
främst högre utbildning som stadens. Även i den grundläggande undervisningen finns 
skillnader mellan olika skolor. 

En annan stor fråga som ministern markerar är anknytningsfrågan. Den handlar om att 
avgöra vilka grundläggande utbildningar som ger behörighet till vilka 
fortsättningsutbildningar. I det system som rådde 1940 var det flera olika 
utbildningsinrättningar som gav ungefär samma undervisning. Men det var inte givet att en 
examen från en skola, motsvarande en annan skolas examen, gav tillträde till samma högre 
utbildning. 
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Avslutningsvis räknar ministern upp sju punkter som han anser är av särskild vikt att få 
belysta och utredda. Det är 1) folkskolans undervisningsplan, 2) fortsättningsundervisningens 
uppgift och anordning, 3) hjälpklassundervisningen, 4) real- och flickskolans organisation 
samt anknytning till folkskolan, 5) gymnasiets organisation, 6) examensproblemet och 7) 
utbildningsbehoven för olika ändamål och i skilda landsdelar. (SOU 1944:20 s. 9-35) 

 

Utredningsgruppen 
Ordförande för 1940 års skolutredning var statsrådet Gösta Bagge (1882-1951) (NE b. 2 s. 

211). Titlarna på de övriga ledamöterna var fyra folkskolinspektörer från olika delar av 
Sverige, tre rektorer från olika typer av skolor, en biskop, en professor, en docent, en 
småskollärarinna, en överlärare, ett undervisningsråd samt ett kansliråd. (Se bilaga 1) Två 
personer i utredningen var verksamma i regeringskansliet. Utredningen bestod alltså av 
femton personer, varav tre var kvinnor. Det här var en grupp sammansatt av i första hand 
sakkunniga personer. (SOU 1944:20 s. 5-8); (SOU 1945:60 s. 5-8) 

 

Betänkandena 
Andra världskriget började hösten 1939. Under våren 1940 fick Sverige en samlingsregering 
där ledaren för Högerpartiet Gösta Bagge blev ecklesiastikminister. Kriget slutade i maj 1945 
och under sommaren avgick samlingsregeringen varpå socialdemokraten Tage Erlander tog 
över som minister på ecklesiastikdepartementet. Min tolkning är att då 1940 års skolutredning 
var Bagges initiativ lämnades slutbetänkandet strax efter regeringsskiftet trots att alla delar 
inte var färdiga. Antagligen var den omgång som lämnades i april 1944 avsedd att vara en 
anhalt halvvägs i arbetet. Att slutbetänkandet som skolutredningen lämnade kom endast ett 
och ett halvt år efter den första omgången tyder på nya personer i ecklesiastikministeriet. 
Trots detta avslutade skolutredningen de arbeten de startat, vilka lämnades in efter 
slutbetänkandet. De sista presenterades 1947. 

Betänkanden 1940 års skolutredning lämnade är en diger samling. De lämnade tio 
rapporter åren 1943 – 1947 på tillsammans över 4000 sidor. (Se bilaga 2). 

”Skolpliktens skolformer – 1. allmän organisation” (SOU 1945:60) är centralt för hela 
utredningens arbete, då det mesta i detta betänkande är sammanfattande diskussioner av det 
som lämnades året innan samt de övriga delar som presenteras 1945. (SOU 1944:20 s. 8); 
(SOU 1945:60 s. 6, 8); (SOU 1948:27 s. IX-X); (Prop. 1950:70 s. 5-6); 
(Skolöverstyrelsen s. 9) 
 
Skolans roll 
Skolutredningen talar om vad som menas med begreppet skola och tar där in alla de 
bildningsinrättningar som finns i samhället, både offentliga och privata. De beskriver hur det 
rådande systemet växt fram och vilken funktion skolan väntats fylla under olika epoker. 
Utredningen visar mycket intresse att beskriva vilken roll skolan har i det rådande samhället.  

 
”Uppgiften att fostra och dugliggöra det uppväxande släktet för de vuxnas liv tillkommer 

först och främst hemmet, men ju mer det samhälleliga livet kompliceras och arbetslivet 
differentieras, dess mindre blir hemmet i stånd att ensamt fylla denna uppgift. Med kulturens 
utveckling följer ett alltjämt ökat behov av ytterligare uppfostran och utbildning, som måste 
tillgodoses genom föranstaltningar utom hemmet. Mellan barnens värld och de vuxnas kommer 
ett allt bredare rum att intagas av bildningsinrättningar, avsedda att ge de växande den skolning, 
som de behöva för livet men som föräldrar och andra närstående icke kunna skänka. I vår tid ter 
det sig nästan som en självklar sak, att varhelst hemmet icke räcker till, skolan skall träda 
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emellan och övertaga ansvaret för den uppväxande generationens danande, och detta ansvar 
utsträckes till allt större del av uppväxtåldern. 

…  
Om skolans uppgift säges vara att undervisa och uppfostra, så är sålunda därmed icke sagt, 

att skolan skulle liksom arbeta på två skilda linjer, än mindre att den i det hela skulle ha ett 
dubbelt mål för sin verksamhet.” 

 (SOU 1945:60 s. 9, 10) 
 

De markerar också att man inte skall se lätt på skoltiden och bara uppfatta den som ett 
övergångsskede under den tid det tar att bli vuxen, även om denna tid är att betrakta som 
skolning för den vuxna världen. Utredningen lyfter därför fram att skolan måste arbeta 
tillsammans med omvärlden som hem, idrottsföreningar och andra organisationer där 
ungdomarna vistas. Värdet av estetisk fostran framhåller utredningen som grund att ta del av 
samhällets liv. För att nå den etiska kunskapen är den estetiska skolningen viktig. 

Skolutredningen har en stor diskussion om kvinnans plats i samhället och skolan. Man 
konstaterar att det finns en dubbel målsättning i flickors skolgång, dels att ha samma 
rättigheter och skyldigheter som mannen och dels att sköta hemmet. Utredningen påpekar att 
detta skrivs i kristid och att kvinnans funktion som barnafödare och fostrare är av största vikt 
för samhället. Tidigare hade flickor lärt sig hushållsskötsel genom att fostras i hemmet. Men 
då barn och ungdomstiden alltmer blir i skolan får de inte de kunskaper som är nödvändiga att 
sköta hemmet. I de lägre klasserna bör flickor och pojkar få samma utbildning i 
hushållsskötsel. Den ålder som utredningen säger bäst lämpar sig för flickor att lära sig 
fördjupad hushållskunskap är i de högre åldrarna av folkskolan och i realskolan. Utredningen 
konstaterar att detta går ut över den undervisning pojkar får. Detta problem kan lösas genom 
att flickor går i särskilda klasser, får minskad undervisning i en del ämnen eller har en längre 
utbildning. Utredarna ser också som lösning att pojkarnas utbildning utökas på samma sätt 
som flickornas. Samtidigt framhåller utredningen kvinnors rätt att ta plats i samhället är lika 
stor som pojkarnas. För att klara det måste flickorna ha samma utbildning som pojkarna. 
Denna dubbla roll för flickors skolning ser utredningen som ett mycket stort problem. Den 
kommunala flickskolan har en viktig uppgift att möta den dubbla målsättning som kvinnor 
har. Flickskolan är ett år längre än andra praktiska mellanskolor och realskolan. Dessutom 
saknar den examen. Utredningen konstaterar att några realskolor öppnat för gemensam 
undervisning för flickor och pojkar. Där har flera flickor klarat sina studier riktigt bra. 

Språkets placering i skolsystemet är kontroversiellt. Språkdiskussionen omfattar hela 
skolans organisation. De klassiska språken har fått lämna plats till de moderna, då samhället 
blir allt mer internationellt och frågar efter människor som kan kommunicera med omvärlden. 
I folkskolan är det ingen undervisning i främmande språk, då eleverna som endast går där inte 
behöver det i sina framtida liv. Främmande språk börjar i realskolan och i gymnasiet 
tillkommer klassiska språk. 

Det har blivit allt vanligare att elever väljer teoretiska utbildningar. Utredningen 
konstaterar skolans syfte att ungdomar skall få en god yrkesutbildning kan komma att 
misslyckas. De ser inte samhällets behov av så många teoretiker samtidigt som stora 
yrkesgrupper verkar mista sin rekrytering. Skolorganisationen har praktiska ungdomsskolor, 
som omfattar praktiska linjer i fortsättningsskolan och den yrkesinriktade delen av de senare 
åren i folkskolan samt yrkesskolorna. De ser att dessa praktiska skolor fyller en stor och viktig 
roll för dem som inte har läggning för teoretiska studier. Men de säger också att det behövs en 
utveckling av dem för att motsvara det moderna samhällets behov av yrkeskompetenser. 

Människor är olika. En del lär fort medan andra lär långsamt. Några föredrar praktisk 
undervisning medan några vill ha en teoretisk skolning. Som tur är har alla en plats att fylla i 
det komplexa samhället och det gör de bäst om de får följa sin egen läggning. Det rådande 
skolsystemet är en samling av skolformer som vuxit fram allteftersom behov uppstått, vilket 
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gett en svåröverblickbar och svåradministrerad organisation. Ambitionen är att hitta en 
skolform som kan ta tillvara det bästa hos alla för samhällets nytta. (SOU 1944:20 s. 45-94); 
(SOU 1945:60 s. 9-13) 
 
Skolans organisation 
Skolsystemet är under fyrtiotalet ett differentierat organ. Dess bygge har snarast skett från de 
behov samhället haft på utbildning och de avslutande skolårens inriktning än från då barnen 
börjar första året i skolan. Olika utbildningar har lagts till allteftersom nya behov i samhället 
kommit fram. Även den tidsmässiga längden på olika delar i skolsystemet varierar beroende 
på den förväntan och det syfte samhället haft med igångsättandet av respektive utbildning. 
Överhuvudtaget är skolans hela fokus på att fostra och utbilda barn och ungdomar till ett 
yrkesliv i det svenska samhället. 

Folkskolan är skolpliktig, medan de efterföljande stadierna är frivilliga. Utredningen 
konstaterar att: 

 
”Den allmänna obligatoriska folkskolan får sitt mål bestämt av sin ställning såsom allmän 

och obligatorisk. Den har ansvaret för att varje uppväxande svensk erhåller den bildning han 
behöver som människa, medborgare i ett fritt folkstyrt samhälle, medarvinge till en gammal 
rättsstats andliga och materiella värden och medansvarig för ett kulturfolks framtid. 

Folkskolan har att handleda alla barn, som överhuvud äro mottagliga för skolundervisning.” 
 (SOU 1944:20 s. 73) 

 
Med dubbel anslutning till realskolan är folkskolan antingen fyra- eller sexårig. Om ett barn 
går en kortare tid i folkskolan förutsätts att eleven börjar i realskolan. Annars måste den 
fullfölja hela folkskolans kurs. I 1927 års beslut har det bestämts att den högre folkskolan 
skall vara sjuårig, men det är fortfarande på fyrtiotalet inte genomfört i hela landet. 
Realskolan är fyra- eller sexårig beroende på när eleven väljer att börja läsa där. Även 
realskolan är allmän, om än teoretiskt inriktad. Det finns två syften med realskolan utöver 
målet ovan att fostra. Delvis att vara förberedande för gymnasiet och delvis att ge dem som 
kommer i ledande ställning över arbetare en större kunskapsgrund än dem som de kommer att 
leda. De alternativa förslag som utredningen lämnar för en obligatorisk skola är en åtta-, nio-, 
eller tioårig skolgång. Den tioåriga avfärdas ganska snabbt. Förslaget blir till slut att åtta år är 
vad som behövs för att genomföra vad som krävs av en obligatorisk allmän utbildning. 
Egentligen vill utredningen föreslå en nioårig skola, men de är medvetna om motståndet mot 
längre skolgång, vilket bland annat syns då den sjuåriga skolan inte fullt ut kunnat 
genomföras. Att föreslå en förlängning med två år ansågs för djärvt och det väntades protester 
från framförallt näringslivet. Dessutom skulle en nioårig obligatorisk skola föra med sig stora 
kostnader. De ger emellertid mandat för de skoldistrikt som vill ha en nioårig obligatorisk 
skolgång att själva ta detta beslut. 

Även gymnasiets organisation diskuteras. Det finns ett treårigt gymnasium som följer på 
avslutad realskoleexamen och ett fyraårigt som påbörjas ett år före realskolan slutat. 
Gymnasiet har åren före utredningen en stark uppdelning på olika linjer under de två senaste 
studieåren mot olika specialiseringar. 

 
”Starkt understrykes allmänbildningens betydelse som grund för högskolornas 

specialutbildning, och det yrkas därför på återgång till ett enhetligare gymnasium.” 
 (SOU 1944: 20 s. 83) 

 
Det förslag utredningen för fram är ett tvådelat gymnasium. Ett med en humanistisk linje med 
latin och en matematisk-naturvetenskaplig linje utan latin. 
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Som en möjlig lösning på frågan om skolans längd och organisation nämner utredningen 
1918 års skolkommissions förslag om en sexårig grundskola följt av ett sexårigt lyceum. 
Grundskolan skulle då vara en bottenskola och lyceet en parallellskola med olika teoretiska 
och praktiska inriktningar. Denna skolordning skulle leda direkt till gymnasieexamen. (SOU 
1944:20 s. 69-94, 110-132); (SOU 1945:60 s. 14-24); (Skolöverstyrelsen s. 37) 

 
Sammanhållen eller differentierad undervisning 
En av utredningens största frågor är balansgången mellan sammanhållen eller differentierad 
undervisning samt vid vilken ålder det är lämpligt att i organisationen skapa en uppdelning på 
olika linjer. 
 

”Det är uppenbart, att skolans uppgift i folkets liv blir mer maktpåliggande, ju längre den 
obligatoriska skoltiden utsträckes. En obligatorisk skola, som utan hänsyn till individernas 
olikhet länge sammanhåller lärjungarna årskullsvis i en enhetlig undervisning, erbjuder vissa 
sociala värden, vilka särskilt vid anknytningsfrågans dryftande blivit starkt framhävda. Den ger 
alla samhällsmedlemmar samma undervisning och uppfostran under ett antal gemensamma 
skolår, och den har därför ansetts ägnad icke blott att fostra >>samarbetsmänniskor>> utan även 
att lägga en fast grund för samförstånd mellan olika samhällsgrupper och för utveckling av en 
sund medborgaranda. 

Å andra sidan är det klart, att ett alltför långvarigt sammanhållande i gemensam 
undervisning av lärjungar med mycket skilda studieförutsättningar och anlagsriktningar vållar 
stora pedagogiska svårigheter. Genom att tillämpa individualiserade arbetsmetoder kan man 
visserligen i icke ringa mån övervinna dessa svårigheter. … Men en differentiering av 
undervisningen inom klassens ram ställer mycket stora krav på läraren, i synnerhet vid 
undervisning i större klassavdelningar, och det är tydligt, att ett tillfredsställande resultat lättare 
uppnås i avdelningar, där lärjungarnas studieförutsättningar äro mer jämna. I den mån av 
anlagen betingade önskningar i fråga om skilda studiemål börja framträda, bli olägenheterna av 
lärjungarnas sammanhållande i gemensam undervisning större. Att även på högre stadier i en 
och samma avdelning anpassa lärogång och arbetssätt efter den enskilde lärjungens kapacitet 
och med hänsyn till hans studiemål är uppenbarligen omöjligt.” 

 (SOU 1945:60 s. 39-40) 
 
Barn är olika och det måste hanteras. Då utredningens syfte starkt är inriktat mot att 

försörja samhället med duglig arbetskraft blir också den ekonomiska inriktningen markerad. 
De som är begåvade skall också ha möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund. Begåvning kan 
vara av olika slag. Den kan vara praktiskt lagd eller inriktad mot teoretiska områden. Genom 
att ta tillvara dessa resurser gynnas det framtida samhället. De studiebegåvade behöver få 
arbeta i en takt som motsvarar deras kapacitet för att ta tillvara studietiden på bästa sätt. 

Utredningen påpekar att det egentligen är två sorters differentiering som diskuteras och 
används. Den ena är de studiesvaga som får en egen skolgång i sär- eller B-klasser. Den andra 
är de studiebegåvade elever som samlas i elitklasser. 

 
”Djupare sett består mellan det socialt motiverade enhetsskolekravet och det praktiskt 

ofrånkomliga differentieringskravet ingen motsättning, som icke kan övervinnas. 
Lösningen av problemet måste sökas i en på ändamålsenligt sätt differentierad enhetsskola.” 

 (SOU 1945:60 s. 47) 
 
Professor John Elmgren (1904-1990) (NE b. 5 s. 446) påpekar att det är skillnad på vad 

barn tar till sig beroende på åldern. I de högre åldrarna av barnaåren är inte den sociala 
skolningen av samma betydelse som i de yngre. 
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”>> de tidigare åldrarna – inte minst förskoleåldern – äro ur uppfostringssynpunkt av mer 
genomgripande betydelse än de senare perioderna av skolgången. Om man vidare betänker >> 
fortsätter han, >> att karaktärs- och personlighetsutvecklingen i ännu större utsträckning än de 
intellektuella funktionerna – enligt vad all psykologisk och barnpsykiatrisk erfarenhet visar – är 
beroende av den tidigare barndomens mognad, måste uppfostringsproblemet, i den mån det 
gäller att påverka allsidigt och harmoniskt den totala personlighetsgestaltningen mycket tidigt 
beaktas.” 

 (SOU 1944: 20 s. 102) 
 
Detta talar för att differentiering bör ske något senare i en persons utveckling. Utredningen 
går igenom när det är lämpligt att införa en differentierad skolgång. De börjar med andra 
skolåret, där det finns en hel del belägg för att en uppdelning kan vara gynnsam för de 
begåvade elevernas studieresultat. Sedan diskuterar de lämpligheten till differentiering 
åldersgrupp för åldersgrupp upp till årskurs sju. De kommer till att den lämpligaste 
tidpunkten, med hänsyn till utvecklingspsykologi, social skolning samt möjlighet att i 
framtiden utveckla stora kunskapsresurser är efter det sjätte skolåret. 

Det fanns en konflikt i utredningen om när differentieringen i den obligatoriska skolan 
skall inträda. Som sagts ovan säger de att efter sjätte skolåret är det lämpligt att ha en 
differentiering. Av utredningens femton personer vill elva börja differentieringen efter fjärde 
klass medan fyra av dem vill börja uppdelningen efter sjätte klass. (SOU 1945:60 s. 51-146) 

 
Barns olika förutsättningar att studera 
Utredningen konstaterar att det finns tre olika slag av utgångspunkter som gör att barn har 
olika förutsättningar. Det är 1) Ekonomiska förutsättningar där barn från ekonomiskt svaga 
hem har svårare att hävda sig än de som är från välbärgade, 2) Kvinnors rätt till studier 
motsvaras inte i skolordningen av de krav som kan ställas enligt vad som anses vara social 
rättvisa, 3) Landsbygdens barn har delvis ofta sämre ekonomiska förutsättningar än stadens 
ungdomar och har samtidigt många gånger lång väg till skolor. Då främst till läroanstalter 
över folkskolenivån. 

Utredningen utröner att två tredjedelar av de högskolestuderandena måste skuldsätta sig för 
att kunna genomföra sina studier. De fortsätter med att notera att till exempel Eskilstuna har 
relativt få studenter på sina gymnasier. Den slutsats de drar av detta är att inte enbart 
ekonomin hos föräldrarna, utan traditionen i närsamhället har stor inverkan på viljan att läsa 
vidare. Kommunala mellanskolan startades 1909 med avsikt att i första hand försörja 
landsbygdens barn med möjlighet till fortsatta studier. Utredningen ser dock att mellanskolan 
fått stort genomslag även i städerna, då de ofta har bättre ekonomiska villkor för lärjungarna 
än läroverk. I läroverken var eleverna tvungna att betala för böcker och skollunch erbjöds 
inte. Däremot var de flesta kommunala skolor subventionerade och det serverades mat. Det är 
alltså framförallt barn från familjer i ekonomiskt svaga positioner som går i den kommunala 
mellanskolan. Utredningen observerar att, just på grund av kommunala mellanskolor, antalet 
barn som går i högre skolgång ökat kraftigt. Från 1926 då 7 000 elever gick i högre skola, har 
det till 1943 ökat till 16 800. 

Men det är inte bara möjligheten att studera vidare som påverkas av de ekonomiska 
förutsättningarna. Även den sociala fostran blir hämmad. Utredarna konstaterar att det redan 
under förskoleåldern måste sättas in åtgärder om man vill överbrygga skillnader mellan olika 
samhällsklasser. Det är i tidig ålder som de flesta normerande värderingarna etableras. 

Även under skolåldern måste åtgärder sättas in. De nämner insatser som skolmåltider, hjälp 
till läxläsning, bidrag till dem som har lång resväg samt tillgång till litteratur för att ge barn 
från hem med små resurser en jämbördig chans till bildning. 

För flickorna anser utredningen att det genom 1927 års beslut är ganska väl ordnat. Det 
finns möjlighet till skolgång som ger dem en utbildning de kan ställa krav på. I en del städer 
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finns dock flickläroverk med endast fyraårig realskola, viket gör att de inte har samma 
möjligheter som pojkarna. I dessa städer finns emellertid kommunala högre flickskolor. 

Barn från landsbygden med föräldrar som har svag ekonomi har det extra svårt. Ofta krävs 
långa resor och inackordering under studietiden. Det blir stora kostnader som kan medföra att 
studiebegåvade barn inte får den skolning de är i stånd att ta emot. 

En lösning utredningen diskuterar ordentligt är hur lång studietid som behövs i högre 
skolor. Ju senare den fortsatta skolgången påbörjas desto lättare blir det för föräldrarna, då 
barnen kan bo hemma längre. En annan lösning kan vara direkt ekonomiskt stöd. 

Landsbygdens barn behöver även hjälp med stödåtgärder för att kunna läsa hemma. Här 
kan de tänka sig hjälp till läxläsning samt att utveckla brevskolor och radioundervisning. De 
menar att det främst är i de yngre åren detta kan vara ett alternativ. (SOU 1944:20 s. 96-109); 
(Ahlberg) 

 
Elevens rätt att välja studiegång 
Utredningen ser att 1927 års riksdagsbeslut ger alla ungdomar rätt till den utbildning de är 
lämpade för och vill läsa. På de problemområden som togs fram då har det varit enklast att 
åtgärda flickornas likvärdiga skolgång. På en del platser har realskolorna öppnats för 
könsblandade klasser, på andra har det byggts nya flickläroverk. I sin förlängning har det 
inneburit att fler flickor söker sig till gymnasiet, som då har tvingats öka sin verksamhet. 
Dessa åtgärder har varit kostsamma för samhället. 

 
”Ur samhällets synpunkt högst betydelsefullt är >> begåvningarnas tillvaratagande >>, … 

Utan tvivel är begåvningseliten, såväl den teoretiskt som den praktiskt inriktade, ett folks 
dyrbaraste tillgång, …” 

 (SOU 1944:20 s. 134) 
 
Men det synsättet ställer även till ett problem. Om alla skall få läsa precis vad de vill efter 

eget önskemål kommer attraktiva yrken med hög status och lön att få för många utövare. Det 
går att se hur allt fler söker teoretiska utbildningar på bekostnad av de praktiska. Andra 
branscher kan inte finna kompetent arbetskraft.  

 
”I själva verket måste en vidsträckt tillämpning av ett system med effektiv studiehjälp 

motvägas genom en lika effektiv gallring av elevmaterialet, … Mot individens krav på 
utbildning för önskat yrke måste ställas samhällets krav på en planmässig fördelning av 
arbetskraften på de samhällsnödvändiga yrkena.” 

 (SOU 1944:20 s. 135-136) 
 
För att undvika att för många söker samma utbildning bör samhället verka för en ökad 

social likvärdighet. Då kommer med större sannolikhet rätt person att komma på rätt plats. 
Landsbygdens barn dras in till skolorna i tätorterna och lär sig hur livet där ter sig. Däremot 
kommer inte stadens ungdomar ut på landet. Utredningen föreslår därför ett utvecklat system 
för feriearbete i miljöer där ungdomarna normalt inte vistas. Till exempel kan de från 
akademiska hem arbeta i fabrik eller på bondgård och landsbygdens barn på kontor. 
(SOU 1944:20 s. 133-138) 
 
Bedömning och vägledning 
Utredningen talar om hur bedömningen till fortsatt skolgång kan gå till efter det den 
obligatoriska är avslutad. De påpekar behovet av vägledning och bedömning så att rätt person 
kommer till rätt plats. 

Det anses inte rimligt att avkrävas ett yrkesval förrän i 14-16 års ålder. Ändå måste detta 
finnas med i bilden då val av inriktning skall göras åtminstone i årskurs sju. Men de val som 
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skall göras till sjuan får inte vara så specialiserade att nya intressen blockeras. I alla dessa val 
förutsätts en bra samverkan mellan skola, yrkesvägledare och föräldrarna. 

Att någon med praktisk läggning söker en teoretisk utbildning är dåligt för både den 
personen och samhället. Ett alternativ till fortsättning efter den obligatoriska skolans slut kan 
också vara att gå ut i yrkeslivet. Då behövs yrkesvägledning under skoltiden, så att den 
personen kommer till ett för den lämplig arbetsplats. Så länge skolplikten var sex- eller sjuårig 
var behovet av dessa verksamheter inte särskilt angelägen. Barnen var fortfarande så små att 
de inte egentligen klarat att bestämma sin yrkesbana. När skolan nu föreslås bli åttaårig och 
kanske nioårig blir denna fråga aktuell. De möjligheter som står till buds är yrkesorienterande 
verksamheter som studiebesök och praktik. En annan möjlighet är anlagstest. 

För att komma in till högre skolor kan tre olika metoder, eller kombinationer av dem, 
urskiljas. Det är betyg från folkskolan, inträdesprövningar och intelligenstester. Betyg har 
fördelen att de täcker en längre tid och under olika betingelser som eleven kunnat visa sitt 
rätta jag. Nackdelen är att det är endast en persons subjektiva omdöme som redovisas. 
Inträdesprov ger en likformig bedömning då alla de som söker en plats får samma uppgift. 
Dess nackdel är att då det är ett engångsprov i ovan miljö kan sökanden av stress misslyckas 
visa vad de kan. Intelligenstest ger ett bra underlag för att se vad en person har för förmåga att 
tillgodogöra sig undervisning, men lämnar många andra områden som social kompetens och 
arbetsdisciplin obesvarade. En arbetsgrupp föreslår att inträdesprov i förening med 
intelligenstest skall utgöra grunden för intagning till högre studier. Dessa skall sedan 
kombineras med betyg som utjämnats genom standardiserade kunskapsprov. 

Utredningen är inte enig vad som skall krävas för att komma in på högre teoretisk 
utbildning. Som utgångspunkt föreslår de som minimivillkor att folkskolebetyget har 
medelbetygssumman 13,5 poäng, vilket motsvarar betyget Ba i genomsnitt i alla ämnen. 
Lägre betyg än Ba accepteras inte i ämnesgrenarna tal- och läsövningar, skrivning och 
språklära samt tillämpad räkning. Underbetyg kan heller inte kompenseras. En annan grupp 
vill se en hårdare prövning. Annars anser de risken för utslagning allt för stor. Denna grupp 
vill se kombinationen av folkskolebetyg, intelligenstest och standardiserade prov som 
urvalsgrund. En tredje grupp vill tillåta 13,5 betygspoäng som grund. Men de vill samtidigt ge 
möjlighet för dem med lägre betyg en möjlighet genom särskilda prov eller övningar. 
(SOU 1945:60 s. 147-162) 

 

1946 års skolkommission 

Uppdraget 
Den 12 januari 1946 presenterade ecklesiastikminister Tage Erlander anledningen till att 
fortsätta och utveckla det arbete som 1940 års skolutredning redovisat och i viss mån 
fortfarande arbetade med. Han startade därmed den utredning som kom att kallas 1946 års 
skolkommission. 

Till att börja med konstaterar Erlander det stora behovet att göra en genomgripande 
förändring av hela skolsystemet. Vidare säger han att 1940 års skolutredning gjort ett stort och 
angeläget arbete med väsentliga synpunkter. Men deras arbete har varit fackmässigt och nu 
ser han att det är dags för att anlägga en mer allmän syn på det arbete skolutredningen utfört. 

 
” ’Det är givetvis av största vikt att lekmanna- och föräldraintressena därvid få komma till 

tals och att allmänpolitiska synpunkter få göra sig gällande’ yttrade ecklesiastikminister Tage 
Erlander i januari 1946, då han tillsatte en kommission, …” 

 (Hermansson s. 102) 
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Även om skolutredningen inte helt avslutat sitt arbete så ser han det angeläget att starta denna 
översyn snarast. Skolan står inför en expansion på grund av stora barnkullar och därmed 
behov av nybyggnation av skolor. 

Huvuduppgiften för skolkommissionen var att upprätta en plan för det allmänna 
skolväsendets framtida organisation och visa hur denna skulle implementeras. 
(SOU 1948:27 s. IX-XI) 

 

Utredningsgruppen 
Ordförande i 1946 års blev till att börja med ecklesiastikminister Tage Erlander (1901-1985) 
(NE b. 5 s. 581). Efter Per Albin Hanssons plötsliga död i oktober 1946 utsågs han till 
statsminister och lämnade då skolkommission. 

Då Erlander blivit statsminister tog vice ordförande Josef Weijne (1893-1951) (NE b. 19 s. 
326) över som ecklesiastikminister och ordförande i skolkommissionen. Stellan Arvidson 
(1902-1997) (NE b. 1 s. 592-593) var huvudsekreterare i kommissionen och mycket drivande. 
I en artikel i Nationalencyklopedin nämnas han till och med som ordförande. 

Övriga ledamöter i 1946 års skolkommission var proportionellt sammansatt efter 1944 års 
riksdagsval med representanter från samtliga riksdagspartier. 

Utredningsgruppen bestod innan det att Erlander lämnat den av tretton personer varav tre 
var kvinnor. De titlar den ursprungliga gruppen hade var ett statsråd, en statssekreterare, en 
professor, två redaktörer, en medicine licentiat, en förbundssekreterare, en studierektor, en 
lantbrukare, en agronom, en fattigvårdsordförande, en fru och en sekreterare i riksdagens 
andra kammare. Fem av dessa personer var ledamöter av riksdagen och två arbetade i 
regeringen. (Se bilaga 3) Det här var en grupp som var sammansatt av politiker till skillnad 
från skolutredningen som bestod av sakkunniga. 

Arbetet fördelades på elva delegationer där respektive delegations ordförande var en 
person i kommissionen. (Se bilaga 4) Varje delegation hade sin egen sekreterare. 

Till gruppen knöts ett expertråd av sakkunnigt fackfolk på åttio personer. En del av de 
personer som satt i expertrådet var med i 1940 års skolutredning. (SOU 1948:27 s. XI-XVI) 

 

Betänkandet 
Den 4 juni 1948 lämnade 1946 års skolkommission sitt betänkande till kungen. Det har fått 
namnet ”1946 års skolkommissions betänkande med förlag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling”. (Se bilaga 5) Av de diskussioner som förs syns det att 1946 års 
skolkommission lutar sig väldigt mycket på 1940 års skolutredning och de diskussioner som 
förts där. (SOU 1948:27 s. III-XVI) 
 
Demokrati 
Inledningsvis talar kommissionen om 1940 års skolutrednings delbetänkande som kom 1944. 
Där tar de fasta på den syn utredningen visat vad skolan har att fylla för funktion i det 
moderna samhället. De håller med om att skolans organisation och innehåll är en spegel av 
det samhälle där den skapats. De håller också med om att skolan måste ändras så att den 
anpassas till det moderna samhällets demokratiska struktur. Just det demokratiska värdet 
diskuteras mycket och blir utgångspunkten för hela kommissionens arbete. 
(SOU 1948:27 s. 1-4) 

 
”Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i sin 

tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor. 
Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att skolan skall förkunna demokratisk-politiska 
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doktriner. Undervisningen får inte vara auktoritär, vilket den skulle bli, om den ställdes i en 
politisk doktrins tjänst, vore denna doktrin än demokratins egen. Demokratins undervisning 
måste tvärtom vila på objektiv vetenskaplig grundval. … 

… 
Den demokratiska skolans uppgift är således att utveckla fria människor, för vilka samarbete 

är ett behov och en glädje.” 
 (SOU 1948:27 s. 3-4) 

 
Hälsa 
Skolan skall vidare akta elevernas fysiska och psykiska utveckling. Därför föreslår de, utöver 
den skolhälsovård som finns, att även mental omvårdnad skall utvecklas. (SOU 1948:27 s. 4) 

 
Pedagogik 
Den undervisningsmetodik skolan har härrör från medeltiden slår kommissionen fast. I den 
moderna skolan där demokratiska människor skall fostras är inte frågor-och-svar-metoden 
tillämpbar i större utsträckning. Undervisning måste skötas med en metodik som leder till 
kritiskt tänkande självständiga människor som samtidigt kan samarbeta och förstår lagarbetets 
värde. För att undervisningen skall kunna skötas måste lärarutbildningen innehålla olika typer 
av pedagogiska tekniker. Dessutom måste det finnas lokaler och material som gör denna 
undervisning möjlig. (SOU 1948:27 s. 2-3, 5-6) 

 
Moderna språk 
Undervisningens innehåll är på samma sätt en grannlaga fråga. Med utgångspunkten 
demokratiskt skolade ungdomar går kommissionen främst in på utbildning i moderna språk. 
Engelskan är det främmande språk kommissionen vill se som obligatoriskt ämne från årskurs 
fem. Även utveckling av undervisningen i samhällskunskap lyfts fram som ett viktigt led i 
arbetet med att skapa demokratiska medborgare. (SOU 1948:27 s. 7) 

 
Nioårig obligatorisk skola 
Då 1940 års skolutredning föreslog en åttaårig obligatorisk skola med möjlighet för 
skoldistrikten att besluta om ett nionde år, så tar 1946 års skolkommission steget fullt ut och 
föreslår en obligatorisk nioårig skola. (SOU 1948:27 s. 8) 

 
”Den nioåriga enhetsskolan bör enligt skolkommissionens mening vara uppdelad på tre 

stadier: ett i allmänhet treårigt lågstadium, där undervisningen bestrids av småskollärare, ett 
treårigt mellanstadium med undervisning av klasslärare och ett treårigt högstadium med 
undervisning huvudsakligen av akademiskt utbildade ämneslärare. Enligt denna plan är 
undervisningen gemensam för alla elever till och med sjätte klassen, vilket skulle innebära ett 
förverkligande av Fridtjuv Bergs bottenskoleprogram (dock med den förändringen, att 
kommissionen föreslår undervisning i engelska från femte klassen).” 

(Snarare ett förverkligande av Jan Commenius Didactica Magna. Min kommentar.) 
 (SOU 1948:27 s. 8) 

 
Differentiering 
Kommissionen framhåller att ett demokratiskt system måste ge varje person möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar. En av åsikterna de för fram om det rådande systemet är att 
realskolan var helt teoretisk i sin form. De elever som läste där fick inte känna på och lära sig 
vad praktiska yrken kunde medföra. Därför såg kommissionen skäl att ha en gemensam 
utbildning för alla till dess eleven självständigt kunde välja sin inriktning. Bland 
realskoleleverna fanns praktiska begåvningar som inte fick möjlighet att utvecklas efter sin 
läggning. Av denna anledning måste det finnas utrymme för ett mångfasetterat utbud i den 
allmänna undervisningen. 
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Differentiering skall enligt kommissionens förslag ske i nionde klass. I sjunde klass skall 
det som förberedelse till val av inriktning ske ett förberedande val mellan ett andra 
främmande språk, fördjupning i modersmålet eller ett praktiskt ämne. Åttonde klass delas upp 
ytterligare då eleverna skall välja två ämnen av fem möjligheter, tre teoretiska och två 
praktiska. I åttan är inte längre engelska obligatoriskt ämne, utan ett möjligt tillval. Innan 
femton års ålder ser kommissionen en risk med att det sker för avgörande val. Innan dess är 
barnen inte tillräckligt medvetna om vad de har för intresse och vilken yrkesinriktning de kan 
tänka sig välja. Sker valet för tidigt är det stor chans att de som är studiebegåvade väljer att 
läsa teoretiska ämnen just bara för de stimuleras av det teoretiska undervisningssättet. Då 
förlorar praktiska yrken kompetent rekrytering, vilket de behöver likväl som de teoretiska 
yrkena. Därför är ett val efter åttonde året en bra tidpunkt. Då har en föreställning om 
yrkesinriktning oberoende teori eller praktisk läggning formats. Nionde klass ses som en 
inledning till fortsättningsstudier eller ett yrkesliv. Här delas eleverna in i nya konstellationer 
med beteckningarna (9g) som i själva verket motsvarar första ring i ett fyraårigt gymnasium, 
(9y) som är en yrkesinriktad gren och (9a) som är en inriktning syftande till fortsatta studier 
av mer allmän karaktär och med viss teoretisk yrkesutbildning eller självstudier. 
(SOU 1948:27 s. 9-11, 194-197) 

 
Segregering 
På samma sätt som 1940 års skolutredning sett landsbygdens barn som förfördelade, ser 
skolkommissionen dem. Här anser dock skolkommissionen att grundskolan är en bra väg att 
bryta segregeringen. Den nya kommunindelning som skall vara klar 1950 ger underlag för 
alla kommuner att etablera fullständiga grundskolor. Tidigare var det en stor ekonomisk 
belastning för i första hand småkommunerna att hålla en mer än sexårig obligatorisk skola. 
Genom grundskolan kommer därmed även landsbygdens barn att gå minst nio år i skolan och 
begåvningar kan tas till vara. (SOU 1948:27 s. 11) 

 
En enhetlig bas för fortsatta studier 
En avslutad grundskola menar kommissionen skall vara grunden för all fortsatt 
vidareutbildning. För en del kommer grundskolan att vara den enda skola som de går i. Det 
blir då viktigt att yrkesutbildningar, folkbildningsorganisationer och folkhögskolor och deras 
arbetssätt presenteras i grundskolan. Dessa utbildningsorgan behöver även anpassa sig till den 
undervisning som grundskolan erbjudit. (SOU 1948:27 s. 12) 

 
Gymnasiet 
Även gymnasiet bygger på grundskolan. Då de som vill gå gymnasiet väntas söka linje (9g) i 
årskurs nio får ett fyraårigt gymnasium, eftersom nionde året betraktas som första året på 
gymnasiet. Detta ger pedagogiskt utrymme att fördjupa gymnasiestudierna. En treårig 
gymnasiegång efter inriktningarna (9y) eller (9a) är möjlig, men eleverna kommer då att få 
läsa in målen på kortare tid. Vidare säger kommissionen att det inte skall vara nödvändigt att 
gå alla fyra åren i gymnasiet för att erhålla studentexamen. Tre år borde räcka, men då blir 
studenten inte behörig att läsa vidare på universitet, högskolor eller fackskolor. 
Kommissionen väntar att många kommer att börja läsa på gymnasiet. Delvis genom det 
utbyggda gymnasiet vilket ger möjlighet för alla i hela landet att läsa där, delvis då teoretiska 
yrken väntas öka. Här finns en diskussion som handlar om att allt för många som söker till 
gymnasiet sänker nivån på utbildningen. Men kommissionen anser att alla dessa nya studenter 
närmast skall ses som en tillgång. (SOU 1948:27 s. 12-14) 
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Lärarna 
Läraren är den centrala personen i undervisningen. Därför vill kommissionen utveckla 
lärarutbildningen bland annat genom startandet av särskilda lärarhögskolor. De talar även om 
vikten att ge läraryrket en god status, bra betalt och ordna med bra befordringsmöjligheter. 
(SOU 1948:27 s. 14-15) 

 
”Ett experimenterande med undervisningsmetoder är under alla omständigheter av värde; 

även om man då och då ledes in i återvändsgränder och måste vända, även om man ibland 
misslyckas och måste ge upp försök, att läraren med sin personlighet i undervisningen, och detta 
är säkrare garanti för framgång i lärargärningen än ett slentrianmässigt användande av inlärda 
metoder. 

Från ämbetsmannastatens tid har demokratins samhälle ärvt byråkratismen. På skolans 
område likaväl som på andra samhällsområden gäller det för demokratin att lösgöra sig ur 
byråkratismens fjättrar. I fråga om skolan synes vägen vara ökat lekmannainflytande och 
decentralisering.” 

 (SOU 1948:27 s. 15-16) 
 

Fortsatt utveckling av skolan 
Då omvärlden hela tiden förändras och skolan med den behövs hela tiden utveckling av 
skolan och undervisningsformer. Därför föreslår kommissionen statliga försöksskolor där 
olika försök i undervisningsmetodik bedrivs. (SOU 1948:27 s. 17) 

 
”Men av vikt för skolans utveckling är att varje skola betraktar sig som en försöksskola och 

att varje lärare söker egna vägar mot bättre metoder. Först på detta sätt kan man nå målet: en 
ständigt fortskridande skolreform.” 

 (SOU 1948:27 s. 17) 
 

Decentralisering 
Den ökade decentraliseringen ser kommissionen att en kommunal skola borgar för. De lokala 
skolmyndigheterna föreslås få långtgående befogenheter. (SOU 1948:27 s. 1-17, 194-197) 
 

Försöket 
 
Mellan läsåren 1949/50 och 1961/62 pågick försök enligt 1946 års skolkommissions 
ambitioner. Denna försöksskola benämns oftast i folkmun som Enhetsskolan (Wikdahl). I och 
med beslut om införande av grundskolan 1962 upphörde försöket enhetsskola. Enligt 
riksdagsbeslut skulle försöket utvärderas läsåret 1958/59, vilket också gjordes. Den rapport av 
utvärderingsgruppen jag läst är skriven detta år. Jag har även läst några olika självbiografiska 
skildringar om försöket. 

Enhetsskolan var ett både organisatoriskt och pedagogiskt försök. Den organisatoriska 
aspekten belyser de yttre omständigheterna och den pedagogiska skolans inre arbete, det vill 
säga företeelser som timplaner, kursplaner och förhållningssätt. Dessa utgångspunkter är 
omöjliga att helt separera, då de är beroende av varandra. Jag kommer här att i högre grad 
belysa de delar som har organisatoriska förtecken. 

 

Bakgrund 
När skolkommissionen lämnade sitt betänkande (SOU 1948:27) hörde flera kommuner av sig 
då de ville bli försökskommuner för den nya skolordningen kommissionen föreslagit. Efter en 
bred förfrågan visade sig etthundrafyrtiofyra kommuner villiga att bedriva försök. Av dessa 
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ansåg kommissionen att tolv var lämpliga i en inledande fas. Skolöverstyrelsen lämnade en 
rapport (SOU 1949:35) med yttranden från remissinstanser angående skolkommissionens 
förslag. Bland remissvaren gick att läsa inställningen till om de föreslagna arbetsmetoderna 
ansågs genomförbara. 

 
 Folkskoleinspektörer Seminarier Högre skolor 
Antal yttranden 36 22 230 
Positiva 16 2 36 
Negativa 14 17 153 
Särskilda synpunkter 6 3 41 

 (Hermansson s. 115) 
 
Där kritiserades förslaget då ett så omfattande försök som förändring av hela skolväsendets 
organisation behöver beslutas av riksdagen. Däremot ansåg Skolöverstyrelsen att försök med 
pedagogisk inriktning kunde inledas. Redan 1949 startade en försöksverksamhet i 
skolkommissionens regi med pedagogiskt ändamål. De kommuner där försök startades var 
Bollnäs stad, Bollnäs landskommun, Burlöv, Hietaniemi, Lerum, Lillhärdal, Olands blivande 
storkommun, Sura, Timrå, Vifolka blivande storkommun, Åhus, Österåker, Skelleftehamns 
skolområde av Skellefteå stad och Björkhagens folkskola i Stockholms stad. 

Skolkommissionen fortsatte sitt arbete till 1950 när skolöverstyrelsen tog hand om 
försöksverksamheten. Då startades även försök i organisatoriska frågor. 
(Skolöverstyrelsen s. 10, 33-34) 

Riksdagsbeslutet 1950 
I enhetsskolepropositionen (Prop. 1950:70 s. 575-576) säger ecklesiastikministern Josef 
Weijne att den utredning som gjorts om en ny skolform inte kan föras längre med 
diskussioner. Det är nödvändigt med ett försök för att utveckla skolan. Han säger där att det 
förslag skolkommissionen lagt inte fått gehör i remissinstanser. Anledningen till motståndet 
anser han beror på resurser. Den nya organisation och den pedagogik kommissionen föreslår 
måste få de förutsättningar som är nödvändiga för att den nya idén om skola skall kunna 
förverkligas. 

I propositionen föreslog ministern att en nioårig allmän skolplikt med enhetsskolan som 
grund skulle införas. Denna form skulle ersätta folkskolan, fortsättningsskolan, den högre 
folkskolan, den kommunala mellanskolan och realskolan samt till en del den kommunala 
flickskolan och den praktiska mellanskolan. Riksdagen tog dock bort den kommunala 
flickskolan och den praktiska mellanskolan ur försöket. 

Målen för försöksskolan är att barnen skall utvecklas i en varierad miljö. Där skall finnas 
utrymme för sång, lek och poesi men också krav på nit för att nöta in de grundläggande 
färdigheterna läsa, skriva och räkna. Ett främmande språk skall också införas som 
obligatoriskt ämne från årskurs fem. Det gällde även att så långt som möjligt hålla samman 
undervisningen i en och samma klass så att alla barn får lära sig en stor bredd av vad 
samhället består av. En sammanhållen undervisning ger även att barnen möter klasskamrater 
med andra intressen och förmågor än enbart likasinnade. På så sätt utvecklas den 
demokratiska medvetenheten. Genom att val av inriktning skjuts upp till egentligen nionde 
året, då den ordentliga differentieringen sker, kommer barnen att ha nått en sådan mognad att 
de gör val baserad på bred kunskap om samhället och sig själva. 

Riksdagen tillsatte ett särskilt utskott där skolförsöket diskuterades. Deras resultat finns i 
(SäU 1950:1). Riksdagen (Rd.skr. 1950:341) satte upp tolv punkter som utgångspunkt för 
försöket. 

1. Ett försök med nioårig skolplikt skall startas. 
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2. Det skall göras allsidiga försök där olika organisationer, arbetsformer och 
antagningsförfaranden skall prövas 

3. Försöksskolan skall delas in i tre stadier med tre årskurser i varje. 
4. Undervisning i engelska från och med årskurs fem. 
5. Utöver handledning i praktiska ämnen skall eleverna i årskurs sju och åtta ha 

yrkesorientering och i årskurs nio ha samarbete med näringslivet. 
6. För de elever i årskurs nio som inte deltar i förberedande yrkesutbildning eller 

allmän praktisk utbildning skall teoretisk undervisning hållas. 
7. Senare är det meningen att högre allmänna läroverk skall kunna starta allmän 

gymnasieutbildning. 
8. Senare skall försök startas med vuxengymnasium. 
9. Det skall startas försök på gymnasiet där det finns linjer som ansluter till den 

obligatoriska försöksskolan. 
10. Systemet med terminsavgifter vid allmänna läroverk skall avskaffas. 
11. Det skall avsättas ekonomiska resurser så att försöket kan genomföras. 
12. Skolöverstyrelsen skall leda försöket och vidta de åtgärder som är nödvändiga. 

Bland annat skall de utveckla statens psykologisk-pedagogiska institut. 
De bestämde också att försöket med nioårig obligatorisk skola skall vara en kommunal 

statsunderstödd verksamhet. Skolkommissionen fick i uppgift att utarbeta tim- och kursplaner 
för försöket. (Skolöverstyrelsen s. 9-14) 

 

Senare riksdagsbeslut 
Efter kriget var det stora barnkullar som växte upp. Det medförde att under femtiotalet 
behövdes nya lärare och skolbyggnader. Då det måste byggas mycket nytt var det tacksamt att 
låta de nya skolorna ingå i försöket, vilket väntades bli den nya ordningen. År 1953 beslöt 
riksdagen att utöka försöket med hänvisning till behovet av ett större underlag att göra en 
riktig bedömning. Samma motivering användes också 1956 och 1957. 

Redan vid beslutet om att starta försöksverksamhet 1950 hade det funnits en oro i 
skolvärlden om försöket skulle avvecklas eller permanentas. Den oron försvann när 
ecklesiastikministern 1956 i riksdagen sade att försöket skulle resultera i ”en obligatoriskt 
sammanhållen nioårig enhetsskola” (SU 1956:102 s. 21). Året efter tillsattes vad som kom att 
kallas 1957 års skolberedning. De hade att planera och göra ett schema för en allmän 
övergång till enhetsskola med start läsåret 1962/63 och färdigt läsåret 1972/73. 
(Skolöverstyrelsen s. 14-15) 

 

Påverkan och gränsdragningar 
Att bedöma vad som är effekt av försöket och vad som skett av andra skäl är svårt att avgöra. 
De stora barnkullar som skulle in i skola och startandet av nya skolor har påverkat 
utvecklingen. Den oro som fanns bland i första hand föräldrar som var vana vid 
folkskolan/realskolan och osäkra på den nya ordningen har haft inverkan. Dessutom har 
försöket under hela tiden jämförts med realskolan och därför inte utvecklats fritt. Det har 
också under tiden funnits andra försök under skolöverstyrelsens egid som påverkat försöket. 
Vidare ingår det i lärares vardagliga gärning att hitta nya vägar att undervisa, vilket ur 
försökets utgångspunkt försvårar analysen. 

Skolkommissionen hade två olika förslag till hur försöket kunde föras. Antingen genom att 
hela kommuner eller att enskilda skolor engagerades i försöket. Då det endast var en skola i 
Linköping, startad 1957, som var den enda fristående skola som ingick i försöket, så är nästan 
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hela utvärderingen gjord på modellen att hela kommuner arbetat efter enhetsskoleprincipen. 
(Skolöverstyrelsen s. 15-16) 

 

Administrationen 
Eftersom försöket utvecklades allteftersom ökade också behovet av administration. Första året 
startade försöket i årskurserna 1 och 5. Andra året ökade det till att omfatta årskurserna 1-2 
och 5-6 för att sedan successivt öka till det att alla nio åren omfattades av försöket läsåret 
1953/54 (Skolöverstyrelsen s. 10, 17). 

Till att börja med hade två undervisningsråd hand om försöket på en provisorisk avdelning. 
Efter ett år permanentades avdelningen och ytterligare fyra personer anställdes. Från och med 
läsåret 1952/53 var det tre undervisningsråd på avdelningen. De organiserade sig i tre grupper 
med ett undervisningsråd i varje. Den första, som också var chef för avdelningen, hade hand 
om allmänna frågor samt låg- och mellanstadierna. Den andra gruppen hade hand om 
högstadiets teoretiska linjer och försöksverksamhet vid högre skolor. Den tredje gruppen 
handlade teoretisk och praktisk yrkesorientering, förberedande yrkesutbildning samt praktiska 
realskolor. Till försöket knöts en lekmannanämnd som träffades cirka två gånger om året. 
Deras viktigaste uppgift var rådgivande samt vara med att planera yrkesutbildning, utforma 
kursplaner med mera. Redan 1948 hade det påtalats ett behov av en instans mellan 
skolöverstyrelsen och kommunerna. När det 1958 instiftades länsskolnämnder fick försöket 
ett instrument att på regional nivå driva försöket. Länsskolnämnderna betydde mycket för att 
planera den allmänna övergången till enhetsskola. På regional nivå fanns sedan tidigare 
folkskolinspektörerna. De fick viss beslutsbehörighet delegerad från skolöverstyrelsen som 
till exempel vissa behörighetsförklaringar och omfattning av vad en heltidstjänst innebar. 
Ecklesiastikministern och riksdagen var eniga om att enhetsskolan skulle administreras och 
drivas av kommunerna. Riksdagen beslöt 1952 att det skulle instiftas särskilda skolstyrelser i 
kommuner som hade att hantera skolfrågor på lokal nivå. En nyhet var expertråd på 
skolstyrelserna som skulle biträda vid frågor om yrkesutbildning (Skolöverstyrelsen s. 17-20). 

För att kommunicera med omvärlden gav skolöverstyrelsen ut några skrifter. En enkel 
duplicerad tidskrift kallad ”På försök” började ges ut våren 1952 med rapporter och artiklar 
om konferenser som hade med försöket att göra, litteraturtips, lärares erfarenheter och övriga 
lärdomar från försöket. Då upplagan snabbt ökade började den tryckas hösten 1953. Läsåret 
1958/59 hade den en upplaga på cirka 13 400 exemplar. De gav även ut en informationsskrift 
riktad till föräldrar för att berätta vad den nya skolan deras barn skulle hamna i var för något. 
Den hette ”Enhetsskolan – en skola för alla” och gavs ut i skolöverstyrelsens skriftserie med 
nummer 15 (Skolöverstyrelsen s. 22). 

Skolöverstyrelsen anordnade en rad kurser och konferenser för att utbilda konsulenter, 
inspektörer, lärare och ledare som deltog i försöket. Framförallt anordnades årligen 
sommarkurser på Gripsholms folkhögskola. De startade redan 1949 under skolkommissionens 
ledning, men togs omedelbart över av skolöverstyrelsen 1950. Första året var det en kurs på 
tjugoåtta dagar med sextio deltagare. År 1958 var det tolv kurser på i genomsnitt cirka tio 
dagar med ungefär tjugosex deltagare i varje. Under åren 1949 till 1958 ordnades femtiosex 
kurser med totalt ettusensexhundranio deltagare. Dessa kurser var blandningar av 
föreläsningar och grupparbeten. Den första kursen var ett stort idémöte där olika pedagogiska 
metoder diskuterades. Ganska snart kom dessa kurser att bli kunskapsförmedlande, då 
deltagarna ville ha argument för sin verksamhet i stället för att utveckla den. Det har även 
anordnats särskilda konferenser för överlärare, rektorer och kommunala folkskolinspektörer 
(Skolöverstyrelsen s. 23-24); (Hermansson s. 113, 152-153). 

Konsulenternas funktion var i första hand att förmedla pedagogiska idéer och metoder. De 
konsulenter som anställts centralt på skolöverstyrelsen, som mest sju personer, kunde på 
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grund av försökets omfattning inte följa hela verksamheten direkt i kommunerna. Därför 
ordnades det på det lokala planet så att lärare fick nedsatt tjänstgöring för att på deltid kunna 
verka som pedagogiska konsulenter. En av avsikterna var att den centrala ledningen på detta 
sätt fick en naturlig kontakt med försöksverksamheten. Första året fanns det sju 
deltidsanställda konsulenter. Till skolåret 1957/58 hade de ökat till nittiosju stycken. Men 
samtidigt har tiden som en konsulent lägger på konsultarbete minskat från fyrtiosex dagar per 
år till fyra. Konsulenternas verksamhet var mycket uppskattad. De fick rycka in i allehanda 
typer av frågor som lektionsplanering och bedömning av elever. Ett av de vanligaste 
önskemålen på konsulenterna från lärare var att de skulle hålla demonstrationslektioner. Då 
efterfrågan på konsulenterna var stor och det ofta handlade om demonstrationer behövdes 
samordning av stadier och ämnesområden. Det bildades tidigt regionala kommittéer som 
1952/53 fick en ordnad struktur. En kommitté täckte några försökskommuner. Dessa 
kommittéer har utöver planering av konsulternas arbete anordnat seminarier och 
vidareutbildning. Syftet med samarbetskommittéerna var att genom konsultarbete, samverkan 
mellan seminarierna, skolledare och försökskommuner samt övriga kontakter stödja 
försöksverksamheten. Det organiserade samarbetet har lovordats av de berörda. En 
undersökning visade dock att endast hälften av försökskommunerna upprättade gemensamma 
kursplaneringar. (Skolöverstyrelsen s. 24-29, 173); (Hermansson s. 146-149, 154-155) 

Det var fler kommuner som ville vara med än vad skolöverstyrelsen kunde hantera. För att 
få vara med var de ansökande kommunerna tvungna att svara på frågor om befintliga skolor, 
befolkningsutveckling med framtidsprognos, hur näringslivet ser ut i kommunen och 
angränsade kommuner samt deras utbildningsbehov, skatteunderlag och utdebitering, framtida 
strukturplaner samt samarbete med grannkommuner. 

 
Försöksverksamhetens utveckling med avseende på antalet försökskommuner, klasser och elever. 

I försöksverksamheten deltagande antal 
Kommuner på grundval av 
kommunindelning fr.o.m. 
1952 

Klasser Elever 
Vid 
början 
av 
läsåret 

Städer Lands-
komm. 

S:a Städer Lands-
komm. 

S:a Städer Lands-
komm. 

S:a 

1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 

3 
4 
7 
8 

10 
14 
14 
14 
18 
32 

11 
16 
18 
22 
27 
32 
45 
57 
78 

110 

14
20
25
30
37
46
59
71
96

142
217
295
415

33
106
221
366
681

1 510
2 112
2 727
3 576
4 722

139
273
461
643
844

1 006
1 282
1 666
2 126
3 312

172
379
682

1 009
1 525
2 516
3 394
4 393
5 702
8 036

11 191
14 283
18 665

 
2 830 
5 856 
9 477 

18 188 
39 877 
57 015 
74 278 
96 676 

126 339 

 
4 699 
8 809 

13 248 
17 596 
21 621 
27 926 
35 416 
46 694 
70 004 

2 483
7 529

14 635
22 725
35 784
61 498
84 941

100 694
143 370
196 343
266 042
333 094
436 595

 (Skolöverstyrelsen s. 35) (Wikdahl) 
 

Det fanns 1959 1 036 kommuner i Sverige. Antalet skolpliktiga elever var i slutet av 
femtiotalet cirka 830 000, vilket innebär att ungefär en fjärdedel av alla barn gick i 
enhetsskolan läsåret 1958/59. När enhetsskolan avslutades läsåret 1961/62 gick 53 % av alla 
elever i försöksverksamheten. (Skolöverstyrelsen s. 33-36); (Hermansson s. 157) 
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Inställning till nio års skolplikt 
Utredningsgruppen hade även att granska attityden till den prövade skolformen. Från början 
fanns oro att nio år inte skulle kunna användas. Att öka från sju, på många platser sex, års 
skolplikt var ett stort steg. Utvärderingsgruppen finner dock att fler saker pekar på att man har 
svårt att hinna med vad som skall göras under de nio år som står till buds. 
(Skolöverstyrelsen s. 37) 

 
Ekonomi 
Den utökade skoltiden ledde till ekonomiska belastningar för många. Främst för föräldrar med 
små ekonomiska ramar och kommuner som måste bygga och inreda skolor. Naturligtvis födde 
detta motstånd mot försöket. Det etablerades ett stödsystem till familjer som bestod av de två 
delarna bidrag och stipendium. Stipendium kunde utgå med högst 75 kronor per månad till 
elever i klass åtta och nio. Bidrag kunde ges till elever på högstadiet som bodde på en annan 
ort än den försöksskolan låg i. För dem som läste (9y) blev det tillåtet att ta emot ersättning då 
de gjorde praktik. 

Kommuner fick samma statliga bidrag som folk- och realskolor. Dessutom fick de statligt 
ersättning för att ordna lokaler och införskaffande av en förstauppsättning material till 8 %. På 
landsbygden fick försöksskolor från och med läsåret 1952/53 22 kronor i början av varje läsår 
till läromedel, skolskjuts och inackordering. I städer och köpingar var motsvarande ersättning 
15 kronor. Från och med läsåret 1955/56 ändrades och underlättades bidragsreglerna. Utöver 
ett grundstöd, som innefattade de ovan nämnda rubrikerna, kunde särskilt ekonomiskt tyngda 
försökskommuner få ett extra bidrag. Efter det att riksdagen 1955 beslutat att den 
obligatoriska skoltiden skulle vara nio år dämpades kommunernas motstånd att sörja för 
etablerandet av nya skolor. (Skolöverstyrelsen s. 37-41, 52) 

 
Lärares erfarenheter 
På frågan om vad som var största orsaken till skolleda svarade över hälften att det berodde på 
att elever som inte var intresserade av teoretiska studier tvingades till studier de ej var hågade 
för. I ordning efter lärarsvar nämns därefter pubertetsåldern, avundsjuka mot angränsande 
kommuner med kortare skolplikt, negativ inställning hos föräldrar och för långa skoldagar. I 
enhetsskolepropositionen (Prop. 1950:70) sades det att de senare åren skulle ha ett stort inslag 
av praktiska övningar. Utvärderarna konstaterar att detta mål inte förverkligats. 
(Skolöverstyrelsen s. 42-43) 

 
Elevers åsikter 
Under åren 1949 till 1955 fick eleverna svara på enkäter om hur deras intresse för skolarbetet 
var. De hade fyra alternativ att svara på med stigande poäng. 1) ”Nästan alltid tråkigt”, 2) 
”Mera tråkigt än roligt”, 3) ”Mera roligt än tråkigt” och 4) ”Nästan alltid roligt”. 

 
Medelvärden för samma elevers deklarerade intresse för olika … ämnesgrenar i var och en av 
årskurserna 5 – 9 

Pojkar i årskurs Flickor i årskurs … ämnesgren 
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

… 
Medeltal för 
teoretiska 
ämnen 
Medeltal för 
övningsämnen 

3,02

3,40

 
 
 

3,01 
 

3,32 

2,86

3,20

2,65

3,14

2,61

3,05

3,24

3,62

3,27

3,61

 
 
 

3,13 
 

3,48 

 
 
 

2,97 
 

3,38 

 
 
 

2,94 
 

3,35 
 (Skolöverstyrelsen s. 44) 
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Utvärderarna påpekar svagheterna i sådana här statistiska undersökningar, då det är 
subjektiva svar som ges samt att det är tveksamt om en sjundeklassares svar kan jämföras 
direkt med en niondeklassares. De resultat som kan dras är att flickor är mer positiva till 
skolan än pojkar och att övningsämnen står högre i kurs än teoretiska. Det går också att se att 
intresset för skolarbete minskar vid övergången till högstadiet. I en analys, som inte går att 
göra med talen ovan, säger dock de som väljer (9y) att högstadiet är den främsta tiden i 
skolan. Med jämförande material från motsvarande årskurs i realskola har i stort sett alla 
grupper från enhetsskolan högre värde på intresse för skolan, även om skillnaden inte är 
särskilt stor. Göran Linde skriver (Linde s. 23) att det ofta förekom ett negativt val. Barn 
valde (9y) för att slippa teoretiska ämnen och inte av intresse för praktik. 

Vad gäller den förlängda skolplikten är elevkommentarerna genomgående negativa. De 
anser att ett år blivit bortkastat. 

Ett annat sätt att mäta intresse är att studera frånvaro. Då frånvaro förs in väldigt olika i 
olika skolor är detta material väldigt osäkert. Det kan också vara olika orsaker till frånvaro. 
Det som går att se är att frånvaron ökar med åldern, framförallt i årskurs nio. De som väljer 
flera främmande språk eller (9g) har lägre frånvaro än de som väljer praktiska linjer. 
(Skolöverstyrelsen s. 43-49) 

 
Byte från enhetsskola 
En del elever har slutat sin utbildning i en enhetsskola och bytt till någon annan. I de tidiga 
skolåren är det inte många som byter. När det däremot blir aktuellt att kunna gå på realskola 
efter årskurserna fyra eller sex är det en hel del som byter. Framförallt är det barn med 
teoretisk läggning som hellre går realskola än enhetsskola. Där är det inte lika mycket 
praktiska ämnen. Även de som vill gå strikta yrkesskolor väljer gärna någon praktisk 
mellanskola. Ligger försöksskolan i en kommun där det är enkelt att pendla till angränsande 
kommun som inte är med i försöket är det också fler som byter. Där är det framförallt efter 
årskurs åtta bytet sker för att börja på gymnasiet det nionde skolåret. 
(Skolöverstyrelsen s. 49-51) 

 

Tim- och kursplaner 
De timplaner som upprättades fann ganska fort sin form. De var så omfattande att eleverna 
klagade över hur mycket de hade att göra. Största förändringen var att främmande språk kom 
till som ämnen i årskurs fem vilket innebar att modersmålsundervisningen minskade med till 
en tredjedel jämfört med det som gällde i folkskolan. Vid bearbetning av timplaner har 
ämnena modersmål, språk och matematik ställt krav på mer tid. Detta har haft en benägenhet 
att gå ut över teckning, musik, gymnastik, och slöjd. 

Utgångspunkten var att lärarna skulle få hjälp i sin undervisning av kursplaner. Därför 
upprättade skolkommissionen kursföreskrifter med huvudmoment som fastställdes av 
skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen fortsatte sedan arbetet med att utveckla kursplaner. 
Dessa var avsedda som stöd för lärarna. Föredömet vore om det fanns en uppsjö kursplaner så 
att lärarna kunde välja mellan flera olika. Om lärare gjorde egna kursplaner, vilket 
accepterades, uppmanades de att se till att det fanns en gemensam grund så att byte av skola 
blev möjlig. 

Vid skrivandet av kursföreskrifter var första tanken att utgå från ett minimum av kunskaper 
som skolan skulle förmedla. Omedelbart slog skolkommissionen denna tanke ifrån sig då de 
insåg att det var omöjligt utan mycket stora förberedande undersökningar. I stället utgick de 
från huvudmoment för att få en stadga att bygga strukturen ifrån. Huvudmomentet var en 
utgångspunkt för kursplanförfattare och lärare i sitt arbete. De var från början formulerade för 
stadium och inte årskurser. Ganska snart upprättades huvudmoment för varje årskurs i 
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högstadiet för att göra det möjligt för dem som ville byta skola. De flesta lärare hade svårt att 
glädjas åt den frihet systemet medgav. Därför kom snart starka önskemål från lärare på mer 
detaljerade kursföreskrifter, vilket revisionen 1955 beaktade. 

För att kunna hålla samman klasser men ändå bedriva en individualiserad undervisning 
talade skolkommissionen i sina skrifter om grundkurser och överkurser. Efter de första årens 
försök insåg Skolöverstyrelsen att lärare hade svårt att genomföra gemensam undervisning för 
alla barn. De skrev då kursplaner som erkände behovet av differentiering i några ämnen på 
högstadiet. Detta kallade de alternativkurser eller a- och b-kurser. Tanken var att klassen 
fortfarande skulle vara sammanhållen samtidigt som elever valde vilket alternativ de vill följa. 
Med detta upplägg kunde en elev läsa ett lättare alternativ i ett ämne eller mot ett 
huvudmoment och ett svårare i ett annat helt utifrån sin egen läggning. Så såg idén om 
individualisering ut. 

Avvikelser mellan försöksskolors tim- och kursplaner från de centralt skrivna planerna 
minskade efter revideringen 1955. För låg- och mellanstadiet upphörde de nästan helt. De 
flesta avvikelserna gäller för 7,8 och (9y), de årskurser som var mest heterogena. 
(Skolöverstyrelsen s. 59-65, 71-76); (Hermansson s. 103-105, 107-108, 111-112) 

 

Differentiering 
En viktig idé i skolkommissionen var att till årskurs nio ha sammanhållna klasser. Bakom 
detta låg delvis tanken om social skolning. Delvis ville de att en varierad undervisning med 
både praktiska och teoretiska ämnen till femton års ålder skulle få barn att inse sitt 
intresseområde. Vid den åldern, ansåg de, skulle var och en ha insikt om sin läggning så att en 
personlig inriktning kunde väljas utan påverkan av omvärldens förutfattade meningar.  

Differentiering på låg- och mellanstadium berodde främst på omognad. Särskilda 
skolmognadsklasser ordnades de två första åren för dem som inte klarade av att från början 
följa undervisningen. Av dessa gick en femtedel till särskolor. Resten kunde börja i ordinär 
undervisning. Även under mellanstadiet fanns specialundervisning för dem som behövde det. 
I de lägre åldrarna kunde även differentiering framgångsrikt ske i den samanhållna klassen. 

Kommissionens tanke var att differentiering skulle ske i årskurs nio i de tre varianterna 
allmän med grundläggande teoretisk undervisning blandad med en hel del praktiska ämnen 
(9a), praktikinriktad med kraftig prägel av yrkesskola (9y) och gymnasieförberedande med 
mycket teori (9g). För dem som ville arbeta på kontor var (9a) en väl avpassad linje. 

För att förbereda eleverna skulle de, fortfarande i sina klasser från mellanstadiet, i årskurs 
sju välja ett tillvalsämne. Alternativen var tyska, svensk tilläggskurs, och praktiskt arbete. 
Tillvalet tyska var fem veckotimmar medan övriga val var på tre veckotimmar. De som inte 
läste tyska hade då varje vecka två timmar fritt valt arbete. 

I årskurs åtta försvann engelska som obligatoriskt ämne. Valet utökades till två ämnen av 
tyska, engelska, svensk tilläggskurs, grundläggande kurs samt tilläggskurs av praktisk 
yrkesorientering eller annat praktiskt arbete. Tyska var på fem veckotimmar, en timma mer än 
övriga alternativ. Övriga inriktningar hade därför en timma fritt valt arbete i veckan. 

Dessutom upprättades, som tidigare beskrivits i föregående stycke om kursplaner, 
alternativkurser avsedda att differentiera inom den samanhållna klassen. 

De val som gjorts i årskurs sju fördelade i relativa tal mellan ”läser tyska – läser inte tyska” 
är 45 – 55. Fördelningen i årskurs åtta på två – ett – inget främmande språk är 35 –35 – 30. 
Uppdelningen på linjerna (9g) – (9a) – (9y) är 20 – 25 – 55. Jämförelser mellan flera år visar 
att dessa samband är ganska stabila. Det går att se att ytterst få elever som byter linje går mot 
de teoretiska, eller som de också kallas tvåspråkiga linjerna. Däremot kan man inom en 
årsgrupp se att det skett byten, av utvärderarna kallat slussning, från teoretiska inriktningar till 
de med praktisk natur. 
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”Att kalla elever i mindre teoretiska tillvalsgrupper för >> praktiskt inriktade elever >> 

innebär helt naturligt en stark förenkling. Så långt man kunnat testmässigt mäta praktisk 
begåvning, har den alltid visat positivt samgående med teoretisk begåvning.” 

 (Skolöverstyrelsen s. 113) 
 

Citatet ovan medför att det är angeläget att ha en varierad allmän undervisning så att begåvade 
personer också kan bli intresserade av praktiska inriktningar. Om inga begåvningar söker 
praktisk utbildning är det på sikt inte bra för samhället. 

Det går att se ett samband mellan de som väljer en svårare alternativkurs och de som väljer 
teoretiska ämnen i sitt val av linje. Mindre än 5 % varierar mellan olika alternativkurser. 
Utvärderarna påpekar att om alternativkurserna skall fylla en viktig funktion i 
individualiseringen måste det utvecklas ett stort batteri av valmöjligheter. 

I de flesta försökskommuner har dock idén om sammanhållna klasser inte hållits. Det har 
varit för svårt för lärarna att hålla så varierad undervisning. Elevernas individualisering har 
fått till stånd organisatoriska förändringar så att elever med liknande val av linje och 
alternativkurser har slagits samman till en klass. Denna differentiering har ofta startat i sjuan. 
Startade differentieringen redan i sjuan ledde det till väl sammanhållna klasser hela 
högstadiet. Utvärderarna ser att det som i realskolan ledde till kvarsittning, att gå om ett år, 
eller kuggning har fått en ny kostym som de kallar slussning. De elever som inte klarar sin 
linje eller kurs förs över till en annan inriktning eller ambitionsnivå med följden att de 
fortsätter sin skolgång. 

Utvärderarna kan inte svara på frågan om det är lämpligt att vänta med differentiering till 
årskurs nio eller om man med fördel kan starta den redan tidigare. Dock tidigast i årskurs sju. 

 
”En organisatorisk differentiering från årskurs 6 är intet huvudalternativ. Den nedre gränsen 

för differentiering torde därför ligga vid övergången från mellanstadiet till högstadiet.” 
 (Skolöverstyrelsen s. 114-115) 

 
Försöket har pågått för kort tid för att dra någon som helst slutsats i frågan om differentiering. 
De säger även att de förhoppningar som fanns 1950 om en organisatorisk brokighet beroende 
på lokal frihet har inte infriats. Det är bara i detaljer som skillnader kommit till stånd. (SOU 
1948:27 s. 187-197); (Skolöverstyrelsen s. 77, 79, 82-83, 112-115); (Ahlberg); (Nilsson, E) 
 

Studie- och yrkesvägledning 
I och med försöksskolan har studie- och yrkesvägledningen ökat i omfattning och betydelse. 
För att möta differentieringen på högstadiet måste rådgivningen sättas in senast i årskurs sex. 
Sedan skall rådgivningen följas upp under hela högstadiet. De som är berörda av 
verksamheten är eleverna, föräldrar, lärare och näringslivet. Att ha god kontakt med 
näringslivet är viktigt för att kunna hitta lämpliga praktikplatser. På vissa orter med liten 
befolkning eller få typer av arbetsplatser är det ett problem att hitta lämpliga praktikplatser. 
(Skolöverstyrelsen s. 128-130) 

 

Skolans inre arbete och resultat 
En av försöksverksamhetens uppgifter var att pröva nya arbetsformer. Den vanliga 
undervisningsformen var klassrumsundervisning. Nu skulle man enligt skolkommissionens 
idéer även testa bland annat grupparbete, samlad undervisning, radioundervisning och 
korrespondensundervisning. Ett problem har många gånger varit att skolorna inte har den 
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materiella standard som de nya undervisningsformerna tarvar. Till exempel behöver 
skolbibliotek byggas ut. Det var svårt att få till stånd några större försök i detta då motståndet 
från lärare och föräldrar ofta varit stort. För lärare som är vana vid en viss modell är det ett 
stort motstånd att helt gå över till något annat. Den största och viktigaste faktorn för att sprida 
idéer om alternativa metoder är genom undervisningskonsulenterna. De har varit väldigt 
eftertraktade. 

De flesta högstadier är egna byggnader med upptagning från olika mellanstadieskolor. 
Detta medför att högstadiet lätt ses som en enskild skolform och inte en del av en helhet. 

Med den ökade åldern går det att se hur intresset förändras. De äldre barnen tycker bättre 
om tyst läsning än de yngre. Flickor dras mot språk medan pojkar dras mot matematik. 
Övningsämnen är nästan alltid populära medan kristendomskunskap och språklära är tråkigt. 

Problem med disciplinen i skolan kan ses som en effekt av den splittrade organisationen på 
högstadiet säger utvärderarna. Lärare framför att disciplinproblemet hos vissa elever kan 
bättras genom en liten förändring av ämneslärarsystemet. 

I de jämförelser som gjorts med realskolans kunskapsutfall skedde relativt tidigt under 
försöket. De visar att realskolans elever har högre kunskaper än enhetsskolans elever. När 
sedan möjligheten till differentiering inom klassen blivit möjlig genom alternativkurser och i 
viss mån den organisatoriska uppdelningen som skedde efter språkval har dessa skillnader 
försvunnit. Utvärderarna tror att skillnaden beror på försöken i pedagogik som ville hålla 
samman undervisningen i storgrupper. (Skolöverstyrelsen s. 171-174,189-190) 
 

”De problem som avseende kunskapsresultaten i enhetsskolan, som ännu inte kan anses 
tillräckligt belysta, är många. De ligger på differentieringsplanet och berör således själva 
grundidén om enhetsskolan, den framskjutna differentieringen.” 

 (Skolöverstyrelsen s. 190) 
 

Utvärderarnas avslutande kommentarer 
Utvärderarna avslutar sin presentation med några kommentarer. Först påpekar de en rad 
faktorer som gör det svårt att objektivt bedöma vad försöket med enhetsskola givit. Det är 
bland annat yttre påverkan från samhället, krav på jämförelsematerial vilket gör att försöket 
inte kunnat utvecklas fritt, lärare som inte är skolade i enhetsskolans idé och att enhetsskolan 
endast varit fullständig under sex år. 

De räknar upp ett antal faktorer som de inte tycker är tillräcklig väl prövade eller 
utvecklade för att etablera en generell enhetsskola. A) De organisatoriska delarna är väl 
undersökta. Men om den individualiserade undervisningen och sociala fostran behövs det mer 
underlag för att kunna dra slutsatser. B) Det behövs en förändrad lärarutbildning och mycket 
vidareutbildning av lärare. C) Omvärldens och i första hand föräldrarnas värdering om att 
vissa linjer är bättre än andra måste genomgå en förändring. D) Skolor på landsbygden har 
svårt att fylla alla de delar som en enhetsskola behöver för att ha en sådan bredd alla barns 
behov kan tillgodoses. De ser även att de elever som tidigare slutade efter sjuan och var 
skoltrötta nu hålls kvar ytterligare två år. Dessa barn ger svåra utmaningar att hitta bra 
avvägda arbetsuppgifter till. E) Det behövs mycket upprustning av lokaler och 
undervisningsmaterial för att en framtida enhetsskola skall kunna bli lyckosam. 
(Skolöverstyrelsen s. 234-238) 
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Intervjuer 
 
Jag har intervjuat två bekanta som båda gått i enhetsskolan. Båda två är, eller har varit, 
verksamma i grundskolan hela sitt yrkesliv. Till att börja med måste sägas att båda två är 
väldigt positiva till enhetsskolan och lyfter fram den som en mycket bra skolform. 
 

Gun Ahlberg 
Gun gick i enhetsskolan från det att hon började i sjunde klass hösten 1954. Den skola hon 
gick i låg i Sköns köping, numera en församling inom Sundsvalls kommun. 

Det var en ny klass som sattes samman med elever från flera olika skolor. Då flertalet i 
denna klass hade valt tyska var den relativt väl sammanhållen till nian. I åttan fortsatte Gun att 
läsa tyska och engelska. Engelskan uppfattade Gun som ett obligatoriskt ämne. Möjligtvis 
hade detta skoldistrikt bestämt att engelska skulle vara ett obligatoriskt ämne. I nian valde hon 
att läsa den gymnasieförberedande linjen (9g). Där tillkom franska som ämne. 

De möjligheter som lärare hade att individualisera undervisningen med a- eller b-kurser 
eller alternativa kursplaner märkte Gun inte av. Som elev accepterade man vad läraren sade 
att man skulle göra. Undervisningen bedrevs egentligen hela tiden klassvis. 

Föräldrakontakten var vad hon minns bara åhörardagar. Föräldramöten förekom inte. Det 
var ingen individuell kontakt om inte barnet hade bråkat. 

Det var stort intresse för försöket. Ofta var det vuxna som satt med och lyssnade, men vad 
Gun minns var det ingen konsulent som kom och hade exempellektioner. 

Trots att grannkommunen inte var med i försöket var det ingen som klagade över det 
orättfärdiga i att gå ett år mer än de eleverna, då de trivdes. Det var endast två elever i Guns 
klass som bytte till skola i Sundsvall. Anledningen var att där fanns möjligheten att gå 
gymnasium med fyraårig latinlinje. En stor fördel med enhetsskolan jämfört med läroverket 
var att där fick man böcker och skollunch. På läroverket var man tvungen att betala 
terminsavgift och böcker. Det serverades heller ingen mat där. 

I ett senare skede i livet mötte Guns barn ett mognadstest innan de fick börja skolan. Detta 
test visade sig mycket givande främst för en grannes barn som uppmanades vänta med 
skolstarten ett år. För det barnet var detta ett väl använt år. 

 

Elisabeth Nilsson 
Elisabeth Nilsson började i enhetsskolan i första klass år 1954 i Stockholms stad. Hon och tre 
till i klassen kunde redan läsa och skriva när de började skolan. De placerades i en egen 
grupp, vända mot varandra, längst ner i salen där de arbetade med egna uppgifter de fick sig 
tilldelade. Den övriga klassen satt vänd fram mot tavlan. Vad de gjorde har Elisabeth ingen 
aning om. Hon var så inne i arbetet med sina gruppkamrater. Den individualiserade 
undervisningen tog henne tillräckligt långt för att under lågstadiet kunna hoppa över en 
årskurs. Det var inte meningsfullt att fortsätta med den övriga klassen. Det var mindre av 
individualiserad undervisning ju högre årskurserna var.  

I sjuan delades eleverna i g)-, a)- och y)-klasser. Elisabeth valde den 
gymnasieförberedande g)-linjen. Här var det inte tanke på att hålla samman elever, utan 
snarare tvärtom få dem att möta nya vänner. Flera av de gamla klasskamraterna som också 
valde g)-linjen placerades i andra klasser. Denna klass hölls däremot väl samlad hela 
högstadiet. Enda gången de delades var i slöjden. Det är en betydligt mindre uppdelning än 
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dagens elever som delas vid slöjd, b-språk samt halvklasser vid till exempel NO, hemkunskap 
eller datorundervisning. Bästa kamraten bytte från g)-linjen till a)-linjen i åttan. Det fanns 
inget misslyckande i ett sådant val, utan bara en positiv åtgärd för att komma rätt i livet. I 
övrigt var det väldigt få som bytte linje. 

Det var inga individuella föräldrakontakter från skolans sida. Det hölls föräldramöten och 
Elisabeths pappa hade reagerat på när läraren talat om enskilda barn inför alla föräldrar. 

Elisabeth märkte inte av vare sig a- eller b-kurser, alternativa studieplaner eller konsulenter 
under sin skoltid. Däremot träffade hon konsulenterna under sin utbildning på 
Folkskoleseminariet. Efter examen träffade hon dem åter och fick ett positiv intryck av dem 
då de hade mycket erfarenheter och kunskaper att förmedla. 

Betyg 
 
Det betygsystem vi har i dag är ett målrelaterat system som anger en målsättning med en viss 
nivå som skall uppnås för att erhålla ett givet betyg. Även 1946 års skolkommission och 
inledningsvis försöket hade denna struktur. Då motsvarades kraven av huvudmoment som 
skulle bearbetas. Sedan var det läraren som skulle nå målet med stöd av tillhandahållna eller 
eget tillverkade kursplaner. (Skolöverstyrelsen s. 60-61) 

Syftet med ett enhetligt betygsystem är enligt 1973 års betygsutredning att vara grunden 
för urval till fortsatta studier eller arbete. Det är också att informera elever och föräldrar om 
studieresultat samt att i hela landet ha en gemensam grund att kunna jämföra skolor och skapa 
grund för samarbete mellan dem. 

Betygsutredningen föreslår att ett intyg om fullgjord skolplikt skall lämnas. 
 

”Detta intyg skall ge upplysning om den årskurs eleven genomgått, om tiden för avgången 
och om ämnen, kurs i ämne och tillvalsämne. Av intyget skall framgå, om eleven i något eller 
några ämnen på grund av längre frånvaro eller annat skäl inte deltagit i undervisningen. Det 
skall inte innehålla några värderingar av elevens prestationer.” 

 (SOU 1977:9 s. 217-218) 
 
Som synes är detta intyg ett komplement till betyg och saknar värderingar. Dess funktion är 
enbart att tala om vad som utförts. (SOU 1977:9 s. 83, 125, 130, 217-218). 

Läroplanskommittén som tillsattes 1991 säger att målstyrning har två funktioner. Dels som 
styrning av verksamheten och dels som grund för utvärdering och uppföljning. 

 
”I kursplanerna finns således angivet en nivå för baskunskaper (Min kursivering) efter fem år 

respektive nio årskurser. Målen för årskurs 9-nivån kan ses som en form kursplaneangiven 
definition av på godkänt. Om dessa uppnåendemål skall användas för betygsättning ligger 
utanför vad vi skall ta ställning till” 

 (SOU 1992:94 s.121) 
 
Kommittén anger begreppet godkänt som den basala nivå som är nödvändig för det svenska 
samhället, även om de inte vill ge sig in på en betygsdiskussion (SOU 1992:94 s. 119, 121). 
 

När utbildningsminister Beatrice Ask presenterar förslaget för riksdagen säger hon 
 

”Den andra typen av mål är de mål, som är kunskapskraven i ämnet. Kraven skall uttrycka 
den grundläggande kunskaps- och färdighetsnivå i ämnet, som alla elever skall ges möjlighet att 
uppnå. Syftet är att, i enlighet med Läroplanskommitténs förslag, dels definiera den miniminivå 
som eleverna skall ha nått efter det femte skolåret, dels att definiera den miniminivå eleverna 
skall ha nått efter det nionde året. 
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…Nivån på kraven skall sättas så att alla ges möjlighet att nå dem under den tid som ställs 
till förfogande tillsammans med rimlig tid för arbetet utöver denna t.ex. i form av 
hemuppgifter.” 

 (Prop. 1992/93:220 s. 50) 
 
Trots ovanstående har regeringen i läroplanen Lpo 94 utfärdat bestämmelse om i första 

stycket avsnitt 2.2 Kunskaper: 
 

”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning.” 

 (Lärarnas Riksförbund s. 18) 
 

Enligt sista meningen i citatet ovan går alltså skolans ansvar betydligt längre än vad 
betygsutredningen, läroplanskommittén och utbildningsministern anger i sina förslag. Det 
räcker inte med baskunskaper för ett liv i samhället, utan måste även klara fortsatta studier. 

Vid granskning av statistik framgår att det är 24,3 % av eleverna i årskurs nio som ej nått 
målen i minst ett ämne under läsåret 2003/04. Av dessa har 10,4 % inte behörighet att söka till 
nationellt program på gymnasiet. Dessa värden är ganska stabila över flera år. 
(Skolverket 2005 s. 21, 24). 

Det startades en översyn av kursplaner 1997 av Skolverket under Jan-Erik Östmars 
ledning. Vid läsandet av arkivmaterialet på Skolverket fann jag att Ulf Linell, tjänsteman på 
Skolverket, i en PM den 14 maj 1998 påpekar att nivån på målen måste ifrågasättas ur ett 
samhällsperspektiv. I en PM den 9 juli 1998 skriver han att målen är till för att få en 
gemensam grund för likvärdig betygssättning. Det samhälleliga perspektivet är borta och 
nämns inte mer av varken honom eller någon annan. (Skolverket Dnr. 1997:477) 

Reflektioner över vetande 
 
När jag startade detta arbete trodde jag att begreppet enhetsskola var en specifik skolform 
liktydig med den försöksskola som fanns under femtiotalet. Jag trodde att enhetsskolan var en 
sammanhållen sexårsperiod med en treårig differentierad påbyggnad. Vidare trodde jag att 
enhetsskolan startades efter de tankar 1940 års skolutredning presenterade och att 1946 års 
skolkommissions arbete ledde till grundskolan. För så framställs enhetsskolan i 
undervisningen under min utbildning, i kurslitteratur och artiklar. 

Men detta visade sig nästan helt fel. Enhetsskolebegreppet visade sig vara så otroligt 
mycket större och innehöll mer av filosofisk idédiskussion än att bara gälla en skolform. 
Dessutom var enhetsskolan på femtiotalet inte en skolform utan ett försök som prövade olika 
modeller för organisation och pedagogik. Vidare visade det sig att försöket i allra högsta grad 
var resultatet av det utredningsarbete skolkommissionen presenterat. 

Det är frapperande att upptäcka hur litet intresset är i forskarvärlden för skolans 
organisation. I övriga samhället är organisationsforskning ett av de stora områdena, men icke i 
skolans värld. Enhetsskolan som idé är så intressant att jag skulle vilja se forskning och debatt 
om enhetsskolan som begrepp. Där finns mycket goda tankar att ta till vara för framtidens 
skolor.
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4 PÅBYGGNAD – MITT FÖRSLAG 

Mitt förslag till ny skolordning 
 
Att göra en historisk genomgång av det slag jag gjort ovan är till intet förpliktigande, om man 
inte använder erfarenheten. På grund av den botten som är lagd ovan tänker jag därför nu 
drista mig att skissera på en modell för den obligatoriska skolan som skulle fungera i dag. 

 

Dagens grundskola 
En tillspetsad beskrivning av dagens skola är en institution som driver tanken på att alla är 
lika och skall ha precis samma förutsättningar så långt att möjligheten till variationer 
försvinner. Alla skall lära sig samma saker oavsett intresse. Läroplanen som talar om hur 
skolan skall uppträda har få möjligheter till nyanseringar beroende på barns ålder. En sjuåring 
och en femtonåring förväntas i stort sett bemötas på samma sätt. Vad gäller kraven på 
kunskaper som barnet har att inhämta och under vilken tid detta skall utföras, vilket anges i de 
två andra starka styrdokumenten timplanen och kursplanen, ger inget utrymme för personligt 
intresse eller läggning. 

Individualiseringen i dagens skola innebär oftast en personligt anpassad studieplan för att 
nå fastlagda mål. Inte att söka eller forma egna mål efter intresse. 

Kraven för betyg är satta på en relativt hög nivå för att vara underlag för antagning till 
gymnasiet. Då kraven är svåra att nå för flertalet av eleverna, försvinner utrymmet till en 
individualiserad skolgång. Signalen till dem som inte får betyg i något basämne, är att de 
redan som sextonåringar får veta att de misslyckats med första steget in i det svenska 
samhället. 
 

Min idé 
Träning i samarbete och insikt om andra människors förutsättningar och värdegrunder är 
ovärderliga och nödvändiga. 

Men den franska revolutionens idé om en skola för alla innebär inte nödvändigtvis att alla 
skall läsa lika mycket av samma sak. Människor är olika och det måste en framgångsrik skola 
kunna hantera. Dessutom är det för den medvetna individens utveckling viktigt att ansvaret 
för bildning hamnar hos barnet självt. 

Min idé går ut på en sexårig bottenskola med starkt fokus på socialisation och studieteknik. 
Därefter följer en fortfarande allmän differentierad treårig påbyggnad med fokus på 
ämneskunskaper. Där får elever inrikta sig efter läggning och intresse kan studera sådant de är 
motiverade för. 

I min idé ligger även att det ansvar skolan har att förmedla i kunskaper är ett minimum för 
att klara ett liv i det svenska samhället. Detta resulterar i ett ”medborgarcertifikat”. Kunskaper 
därutöver förmedlas, men det är elevers och målsmäns ansvar att tillgodogöra sig dem. 

 

Organisationsmodeller 
Det finns två strukturer för organisation som Kurt Liljequist (Liljequist s. 226) lyfter fram 
som huvudlinjer för skolans funktion. Han benämner dem ”Den organiska organisationen” 
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och ”Den mekaniska organisationen”. I den organiska organisationen finns en helhetssyn på 
alla faktorer i organisationen och medlemmarna samarbetar med varandra för att målen. 
Kunskapen finns på olika platser i organisationen och därför delegeras beslut till lämplig 
position. Alla är delaktiga och kontakter med omvärlden värdesätts. I den mekaniska 
organisationen har deltagarna specialiserade uppgifter där kunskapen är spridd på olika 
funktioner. Ledningen ger instruktioner till specialister om vad som skall utföras. Personalen 
har ansvar för sin del i organisationen och har ingen anledning att ta kontakt med omvärlden. 
Även Christer Stensmo (Stensmo s. 209) är inne på samma diskussion. Han nämner dessa två 
strukturer som ”Elevorienterad stil” och ”Uppgiftsorienterad stil”. 

Båda de synsätt som kommer fram genom de två strukturerna är viktiga i skolan. I mitt 
förslag skall det vara uttalat att det i bottenskolan är den organiska modellen som verkar 
medan det i påbyggnaden är den mekaniska som gäller. Robert Havinghurst (Stensmo s. 110) 
använder begreppen primärskola och sekundärskola när han särskiljer mellan det jag kallar 
bottenskola respektive påbyggnadsskola. På så sätt kombineras de två kulturerna i samma 
organisation. Med en tydlig förklaring om varför inriktningarna fördelats som de görs 
kommer de också att accepteras. 

 
Bottenskolan 
Jag vill ta till vara att det är i de tidiga åren social medvetenhet och beteende etableras. Låt då 
dessa år få det utrymme som behövs för socialisation och vänta med att lära ut allt för mycket 
sakkunskaper redan från första klass. Med en trygg social tillhörighet kommer de kunskaperna 
så småningom. Med tiden infinner sig förmågan till abstraktioner och teoretisk undervisning 
kan bedrivas. På femtio- och sextiotalet gjordes skolmognadstester (Ahlberg) innan första 
klass. Det gav relativt homogena grupperingar att undervisa. De skolmognadsklasser som 
fanns under fyrtio- och femtiotalet upplöstes efter två år. Då hade alla omogna kommit i fatt 
sina årskullar och de som hade behov av särskola, en femtedel, placerats där. 

Min tanke är att i bottenskolan förmedla alla de värden som redan Jan Amos Comenius 
beskrev. Alltså att alla skall lära allt av betydelse för allas gemensamma bästa. I detta ligger 
värdet av samarbete och ödmjukhet för andra personer. Som en följd av detta kommer det nya 
ämnet livskunskap att få en viktig roll i bottenskolan. Livskunskap skall ha inriktningarna 
social kompetens, interkulturell medvetenhet och värdegrund som utgångspunkter. I 
bottenskolan lär sig också barnen studieteknik hellre än sakkunskaper. Språket som medium 
är enligt Roger Säljö avgörande för att ta till sig kunskaper. (Säljö 197-205) Därför måste 
under denna skoltid läggas mycket vikt vid språkutveckling. Klasser hålls samman i 
bottenskolan för att eleverna skall möta personer med olika intressen. På så sätt kommer de 
värden som står i läroplanen, och som har god förankring i en organisk organisation, att ha en 
framskjuten roll under ett givet stadium av barnens skolgång. Även om fokus ligger på 
socialisation och studieteknik får inte kunskapsförmedlingen glömmas bort. (DN 28/3-06) 

 
Påbyggnadsskolan 
När bottenskolan är avslutad efter sex år byter fokus och förhållningssätt på undervisningen. 
Barnen har blivit så gamla att beteendemönster och värderingar i stort är etablerade och 
medvetenheten om individuella intressen uttrycks. Då differentieras eleverna efter intresse 
och läggning. I detta treåriga stadium av utbildningen kommer de värden som förmedlas av 
kursplaner att få en framskjuten plats. Dessa motsvaras också av den mekaniska 
organisationens struktur. Även om det på detta stadium är fokus på kunskaper får de sociala 
värdena inte försummas. 

Det finns flera sätt att skapa en differentiering. När planeringen för hur differentieringen 
skall ske är det viktigt att ha i åtanke risken för att skolan bidrar till klassuppdelning och 
segregation. Man måste också ha en tillräcklig bredd på valmöjligheter för att undvika sådana 
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negativa val som Göran Linde (Linde s. 23) beskriver. Alltså att ett barn väljer bort sådant 
som ser svårt och tråkigt ut i stället för att välja de ämnen det är intresserat av. 

Jag vill föreslå en indelning på linjer med inriktningarna 1) allmän (som liknar dagens tim- 
och kursplaner för högstadiet), 2) språk, 3) samhälle, 4) natur/matte, 5) kultur/handarbete, 6) 
idrott och 7) teknik. 

Ett annat sätt att göra en indelning kan vara enligt olika typer av intelligenser som Howard 
Gardner (Stensmo s. 178-179) beskrivit. De är 1) logisk-matematisk, 2) lingvistisk, 3) 
musikalisk, 4) spatial, 5) kroppslig-kinetisk, 6) interpersonell eller 7) intrapersonell. 
(Se bilaga 6) 

Ytterligare ett sätt att göra indelningen skulle kunna vara den efter intressetyper som John 
Holland tagit fram (Stensmo s. 181-183). De är 1) realistiska, 2) forskande, 3) konstnärliga, 4) 
sociala, 5) företagsamma eller 6) konventionella. (Se bilaga 6) 

Det är viktigt att linjerna är allmänna med en viss inriktning. Genom att linjerna är 
allmänna finns möjlighet att byta inriktning hela påbyggnaden, även om byten blir allt svårare 
att göra ju högre upp i åldern man kommer. Den allmänna hållningen ordnas genom att det 
finns inslag av vissa utpekade kärnämnen, eller kanske till och med samtliga ämnen, i alla 
linjer. Till exempel kan timplanen ändras så att ett ämne, som i dag har tre timmar per vecka, 
har en timma i veckan på någon linje men i ett annat alternativ fem eller sex timmar. För att 
underlätta byten av val kan jag tänka mig att alla linjer inledningsvis följer samma timplan. I 
en sådan modell präglas ämnena genom så kallad infärgning. Det förfarandet medför att alla 
ämnen läses i samma omfattning. Kursplanens innehåll skiljer dock något mellan olika linjer, 
så att den inriktning som valts tillgodoser elevens intresse. 

 

Tid för differentiering 
En av de frågor 1940 års utredning inte kunde komma överens om var när differentieringen 
efter bottenskolan skulle starta (SOU 1945:60 s. 73-146). Under femtiotalet, under 
försöksskolans tid, diskuterades livligt i allehanda forum när det är lämpligt att införa en 
differentiering (Friman m.fl. s. 227). 

Skolkommissionen föreslog att differentieringen skulle ske efter åttonde skolåret, men 
börja förberedas i det sjunde året genom att välja ett av tre ämnen för att i årskurs åtta välja 
två av fem eller praktik. De motiverade det definitiva valet inför årskurs nio med att barnen då 
nått en mognad så att de kunde välja självständigt utan influens av omgivning. 

När vi läser utvecklingspsykologi ser vi att denna ålder stämmer ganska väl med att 
pubertetsfasen pågår och barnens självständighet utvecklas (Bjerrum-Nielsen & Rudberg s. 
234) (Hwang & Nilsson s. 225-226). Enligt Roger Säljö (Säljö s. 78, 129-132) lär barnen 
genom lek i unga år medan de i högre ålder lär bättre genom tävling. Även detta talar för en 
differentiering i inledningen av puberteten. Innan dess är det en fördel om de kan hållas 
samman i heterogena grupper. Barns utveckling och självuppfattning bildas och påverkas av 
den sociala miljö de är i enligt John Elmgren. Ju yngre barnen är desto mer påverkas de av 
särbehandling (SOU 1944:20 s. 102). Främst barn i särskilda behov kan ta skada av att 
diskrimineras (Liljegren s. 40). 

Behandlar man människor som barn förblir de barn. Först när de behandlas med respekt för 
sin person växer de. Anders Garpelin skriver om transitioner. Med det menar han rituella 
passager mellan olika utvecklingsfaser människor går igenom när de utvecklas från barn till 
vuxna (Garpelin s. 49,125-126). Under föreläsning den 28 februari 2005 talade Garpelin om 
hur viktig blotta existensen av tydliga transitioner är för människors mognadsprocess. Att vid 
en viss tidpunkt i skolan tvingas göra viktiga val kan vara exempel på en transition. 

Jag vill hävda att man med fördel börjar differentieringen i inledningen av puberteten. Just 
under puberteten skall barnen frigöra sig och skapa en egen identitet. Med ett betydelsefullt 
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val tidigt i denna del av livet kommer barnen att under sin frigörelseperiod vara tvungna att ta 
ställning till för dem viktiga beslut. På så sätt utvecklas deras självständighet på ett kreativt 
och medvetet sätt. Om de hålls ifrån att göra dessa val under puberteten finns stor risk att de 
kommer att utvecklas till ansvarslösa individer. 

Systemet måste vara byggt så att det går att ändra sitt val. Annars tar den vuxna världen 
inte ansvar för barnets utveckling och sökandet efter en egen personlighet som är en del av 
utvecklingen. Hindras barnets sökande efter en identitet får det allvarliga följder för både 
personen själv och samhället. Ju äldre barnen blir desto svårare skall det vara att göra ett byte. 
Om inte valet har tydlig karaktär av betydelse förlorar det mening. 

I denna process är det mycket viktigt att det finns ett nära samarbete med föräldrarna. Det 
är de som i första hand har ansvaret för barnen till dess de är myndiga och deras medverkan 
blir oumbärlig. 

 

Skolans ansvar samt betyg och behörighet 
Skolan har enligt läroplanen Lpo 94 (Lärarnas Riksförbund s. 18) ett ansvar att alla elever 
skall ha så mycket kunskaper att de kan fortsätta studera ämnet. I dagens skola tar ofta några 
få elever stora resurser för att uppfylla krav motiverande betyget Godkänt. Effekten blir att de 
studiemotiverade eleverna hålls tillbaka i sin utveckling. Med en annan ansvarsnivå för skolan 
får intresserade elever större möjligheter samtidigt som de omotiverade slipper press. 

Då mitt förslag innebär att vissa ämnen får mindre undervisningstid jämfört med i dag 
behöver betygssystemet ses över. Kanske skall de metoder 1940 års skolutredning diskuterar 
inträdesprov och intelligenstest samt 1946 års skolkommissions skolmognadstester beaktas i 
en sådan översyn. Om det rådande systemet bara justeras för att anpassas att motsvara dagens 
prestationer kommer ointresserade elever att prestera ännu sämre. De får då en lägre kravnivå 
att nå upp till och behöver inte anstränga sig mer än nödvändigt. Därför vill jag vill se två 
olika typer av studiebevis. 

 
Medborgarcertifikat 
Den delegation inom 1946 års skolkommission som arbetade med kursplaner var inne på 
tanken att först beskriva ett minimum av kunskaper som skulle avkrävas eleverna. Men de 
insåg fort att det skulle innebära mer arbete än de mäktade med. 

1973 års betygsutredning var inne på tankar om ett intyg som bekräftar fullgjord skolplikt. 
Samhället har lagt ett ansvar på skolan att utveckla barn till samhällsmedborgare. Detta ansvar 
skall vara ett minimum av vad det svenska samhället kräver och underlaget för denna 
nivåsättning skall tas fram av en kommission samansatt av allehanda medborgare. Inte enbart 
av tjänstemän, forskare och övrigt fackfolk. Ett sådant certifikat ges med fördel så tidigt som 
möjligt i livet. Om möjligt är det en stor fördel om det kan ges senast i årskurs sex, då det ger 
utrymme för faktastudier i påbyggnadsskolan. Ett dylikt certifikat kan användas på andra 
samhällsgrupper som till exempel immigranter. 

En miniminivå måste kombineras med högre förväntan. Annars framstår miniminivån som 
norm och många elever nöjer sig med den i sitt arbete. 

 
Betyg för klassificering 
När betygssystemet föreslogs var avsikten att de skulle anpassas så att de omslöt alla elever så 
att alla hade möjlighet att få betyg. 

Dagens betyg är anpassade att utgöra urvalsunderlag för fortsatta studier på gymnasium. 
Ambitionen att hålla en hög nivå på betygskraven medför att de elever som inte når målen får 
reda på att de inte har någon plats i samhället, vilket i sin tur leder till utanförskap.  
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 Hur det betygssystem som skall gälla som grund för fortsatta studier tänker jag inte 
diskutera här. Men medborgarcertifikat eller intyg är en utmärkt pendang till betyg. 

 
Behörighet 
Då alla linjer i mitt system är allmänna skall det gå att med dem som grund ha behörighet till 
gymnasiet. Enligt min tanke kommer gymnasiet att anpassa sina program efter de linjer som 
högstadiet har. Om man följer ett ”spår” genom högstadium och gymnasium flyter det på. 
Gymnasiet kommer att börja undervisningen på en nivå som motsvarar kunskaper givna i den 
allmänna linjen, ungefär motsvarande dagens högstadie. En elev som byter ”spår” blir alltså 
tvungen att läsa in eller acceptera svårigheterna den mindre kunskapsmängden i ämnet 
medför. I dagens gymnasieskola börjar de i matematik med en repetition av grundskolekursen 
under ett halvt år. Med min modell vinner man alltså ett halvt års studier. Eleverna måste vara 
medvetna om ordningen. De som valt en inriktning med färre timmar än allmän linje får 
arbeta för att komma ikapp inom de ämnen de läst lite mindre inom och de som haft fler 
timmar än de nya klasskamraterna får chans att fördjupa sig inom sitt specialområde.  

En aspekt som måste diskuteras är hur utbildningar vid privata organisationer eller i andra 
länder skall bedömas ur en behörighetsaspekt. Därför behövs i första hand en inom EU 
samordnad studie över anknytningsfrågor och betygssystem. 

 

Lyceum 
Om jag var lite modigare skulle jag föreslå den av 1918 års skolkommission föreslagna 
skolordningen lyceum. Där är det är frågan om en sexårig bottenskola med en sexårig 
påbyggnad. I dagens skolsystem motsvaras förslaget av att låg- och mellanstadium utgör 
bottenskolan medan högstadium och gymnasium är påbyggnad. På så sätt kommer 
bottenskolan att vara likadan som den jag skisserat ovan medan påbyggnaden kommer att vara 
differentierade linjer under sex sammanhängande år. I ett sådant system skulle man kunna 
tänka sig att de tre första åren av påbyggnaden är obligatoriska. Då nästan alla i dag läser vid 
gymnasiet skulle man också kunna tänka sig att alla sex åren av påbyggnaden är skolpliktig. 
Denna ordning måste i så fall kombineras med generös möjlighet till dispens. Men går det att 
föreslå en tolvårig skolplikt? 
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5 SLUTSATS 
Det finns en organisationsmodell i vår historia som ger alla elever i den obligatoriska skolan 
en gemensam grundutbildning. Samtidigt kan den utveckla social värden och ge möjlighet till 
individuellt anpassade studier. En sådan organisation utvecklar barnen så att framtidens 
samhälle gynnas. Först och främst genom att alla har en gemensam grund och får möta 
människor med andra intressen än de egna under en grundläggande del av skoltiden. I 
påbyggnaden berikas eleverna genom att de som är begåvade inom ett område får möjlighet 
att utveckla sin speciella kompetens. De intresserade gynnas även genom att de som är 
intresserade av ett ”traditionellt” skolämne i lugn och ro får studera det utan kritik från 
irriterade och störande klasskamrater. (DN 15/4-06) 

Åtgärder som skall täcka en brist i systemet har benägenheten att skapa nya problem. 
Samtidigt ger de en disparat organisation som förvirrar. Med de tecken som råder måste alla 
långsiktigt tänkande människor överväga behovet av en ny från grunden ifrågasättande 
utredning av den svenska skolan. 
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6 SAMMANFATTNING 
 
Den här uppsatsen har sitt ursprung i alla de elever jag undervisat som mycket väl skulle klara 
kursen om de bara ville, men absolut inte kan mobilisera någon som helst ambition. De är 
begåvade, men använder hellre sin begåvning på andra ämnesområden. Samtidigt är det enligt 
min mening för höga krav på betyg om förutsättningen är ett minimum att kunna leva i det 
svenska samhället. Fanns det möjlighet till differentiering inom den obligatoriska skolan 
skulle det medföra att begåvade elever kunde studera de ämnen de känner lust för. Samtidigt 
skulle både för dem och mig uppenbar överflödig kunskap inte behöver förmedlas och 
pluggas in. 

På femtiotalet fanns det en försöksskola som i folkmun kallas Enhetsskolan. Det är detta 
försök jag tittat närmare på i denna uppsats. Där fanns möjlighet till viss differentiering i de 
avslutande åren av den obligatoriska skolgången. Avslutningsvis jämför jag Enhetsskolan och 
det arbete som gjordes innan den startade med dagens situation. 

Att sätta sig in i en annan skolform måste inledas med att förstå idén för vad den 
organisationen skall utföra. Därför blir denna uppsats till stor del en idéhistorisk studie. 

Under 1940-talet bedrevs två stora utredningar om den svenska skolan. Först ut var 1940 
års skolutredning som arbetade till och med 1947. De lämnade dock sitt huvudbetänkande 
hösten 1945. Redan följande januari startades 1946 års skolkommission, vilken presenterade 
sitt betänkande 1948. Efter skolkommissionens idéer startades en försöksskola hösten 1949 
som pågick till våren 1962. Min huvudsakliga kunskapskälla till detta arbete är de offentliga 
utredningar skolutredningen och skolkommissionen lämnat samt den utvärdering 
Skolöverstyrelsen utförde. 

Idén till enhetsskola kommer från sextonhundratalet och kan skönjas i franska 
revolutionens slagord frihet, broderskap och jämlikhet. I denna tanke ligger att för samhällets 
bästa skall alla ha möjlighet till likvärdig bildning utan hänsyn till vilken social miljö man är 
uppvuxen i. Men det innebär inte att alla skall lära precis allt, utan bara en gemensam bas. 
Samtidigt skall personers olikheter respekteras så att de kan utveckla sina speciella 
färdigheter. Svårigheten blir att beskriva denna bas och bestämma när differentiering är 
lämplig. Den sammanhållna undervisningen har även sociala förtecken. Genom att barnen går 
i gemensamma klasser träffar de andra barn med andra förutsättningar och intressen än de 
själva har. Genom dessa möten får de förståelse för andra människors situation. 

Försöksskolan hade sin differentiering efter det åttonde skolåret. Då valde eleverna mellan 
linjerna Allmän, Yrkesinriktad och Gymnasieförberedande. Innan dess gick de i 
sammanhållna klasser. Men redan till årskurs sju hade de, för att träna på att göra val, att välja 
ett av tre ämnen. Till årskurs åtta ökade valet till två av fem ämnen. Några skolor delade av 
praktiska skäl upp eleverna redan det sjunde året efter de val barnen gjort. 

Mitt förslag till skolordning är en sexårig bottenskola, där fokus ligger på den syn som 
ryms inom begreppen organisk organisation och social- eller elevorienterad verksamhet. Det 
är under de tidiga skolåren barnen är som mest mottagliga för diskussioner om social 
kompetens och värdegrund etableras. Här är det väsentligt att se till barnens sociala 
utveckling med ett ämne som livskunskap och förberedelse för framtida studier med satsning 
på språkutveckling samt med ämnet studieteknik. 

De avslutande tre årens påbyggnad är däremot inriktade på det som ligger inom synen för 
en mekanisk organisation och fakta- eller uppgiftsorienterad undervisning. Det är i de senare 
åren som barn har förmåga att ta till sig stora mängder fakta och är förmögna till 
abstraktioner. Här differentieras eleverna beroende på intresseval mellan linjer som 
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fortfarande är allmänt hållna. Till exempel finns ett ämne som matematik med i alla linjer, 
men i olika omfattning. Genom valen tvingas barnen ta ställning och utvecklas till 
självmedvetna individer. Det skall vara möjligt att ändra val, men ju äldre barnet blir desto 
svårare skall det vara att byta. 

För den organisation jag förespråkar är det nödvändigt att det som i dag är formulerat som 
krav – det vill säga kunskaper motsvarande betyget Godkänd i slutbetyget från grundskolan – 
sänks. Annars ges inte utrymme för specialisering på intresseområden. Betygssystemet 
behöver inte förändras. Det räcker att införa en helt ny typ av gradering som talar om vad som 
är nödvändigt för ett liv i det svenska samhället. Då kan det rådande betygssystemet fortsätta 
verka som underlag för fortsatta studier eller arbetsliv. 
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7 EPILOG 
 
Enhetsskola var inte vad jag trodde när jag började detta arbete. Jag trodde det handlade om 
en modell och inte ett försök. Dessutom trodde jag att modellen byggde på 1940 års 
skolutredning när det visade sig vara 1946 års skolkommission som initierade försöket efter 
sina idéer. Men jag är glad att jag hade fel. Läsandet av utredningens och kommissionens 
betänkanden har varit mycket givande och bättre beskrivit de idéer jag ville pröva än själva 
försöket. Därför har dessa också fått stor plats i detta dokument. Framförallt har 1940 års 
skolutredning visat vad jag ville föra fram och stärkt mig i min ståndpunkt. Ibland är det 
trevligt att bli lurad. 

Det har varit en fantastisk resa att sätta sig in i det samhälle som rådde för sextio år sedan 
och de diskussioner som fördes då. Förvånansvärt mycket känns aktuellt och betydligt mer 
insiktsfullt än den kurslitteratur vi haft att ta in. Gösta Bagges insats är imponerande. Strax 
efter det han tillträder som ecklesiastikminister sätter han igång med ett enormt 
genomgripande arbete där en verksamhet med stor tradition från grunden ifrågasätts och 
ventileras. Till detta arbete tillsätter han fackfolk. När sedan Tage Erlander tar över som 
minister använder han Bagges initiativ och resultat, men vänder diskussionen genom att 
tillsätta en ny grupp som är parlamentariskt representativ. På så sätt fick utvecklingen av 
arbetet en helt ny dimension. Ett utmärkt sätt att organisera utvecklingsarbete enligt mitt 
förmenande. 

Själva försöket vittnar om att den utvecklande diskussionen i olika utredningar är en sak 
och förverkligandet ett annat. När tjänstemännen på skolöverstyrelsen tagit över försöket 
märks att förvaltare tar över från idealister. Att genomföra en sådan här reform kräver en 
folkbildningskampanj av stora mått för att över huvud taget kunna påbörjas och än mer för att 
genomföras. Dessutom kräver en sådan här förändring stora resurser av materiella ting som 
nya byggnader, böcker och annat undervisningsmaterial. Dessa faktorer medför en stor 
tröghet, varför alla de idéer skolkommissionen hade inte kunnat prövas ordentligt. 

Min utgångspunkt att i försöket på femtiotalet finna stöd för min tanke om en fungerande 
skolform kom nästan helt på skam. I några skolor gjordes differentieringen redan efter sexan, 
men det var inte huvudlinjen i försökets idé. Dessutom var valmöjligheterna betydligt färre än 
jag väntat. Snarare känner jag igen den grundskola jag gick i på sjutiotalet med allmän och 
särskild kurs i matematik och engelska som följd av enhetsskolans alternativkurser och val 
mellan b-språk och teknik som följd av differentieringen. 

En sak som måste nämnas är den skillnad i ton angående skolans roll som författarna på 
fyrtiotalet använd jämfört med dagens debatt. För sextio år sedan var det en självklarhet att 
skolan skulle forma yrkeskunniga människor som kunde gå in i det rådande samhällets olika 
funktioner och täcka framtida behov. I dagens skola är vi väldigt försiktiga att styra eleverna, 
utan uppmanar dem att söka sig fram efter eget intresse. Men det intresse vi vill att de skall ge 
uttryck för är en möjlighet endast för de duktiga. Detta är konsekvensen av kravnivåerna som 
är så höga att flertalet har fullt upp att klara betyg. En möjlig effekt av dagens hållning går det 
att läsa om i dagspressen. Där står att läsa om en arbetsmarknad som inte finner kompetent 
personal och ungdomars svårighet att få arbete (DN 21/2-06) (DN 6/4-06). 

Till sist måste jag tacka min handledare Ragnar Björk och Inga-Lill Aspelin för alla goda 
råd som gjort denna uppsats läsbar. Tina Åhlén och Fred Saunders skall ha ett stort tack för 
hjälp med engelskkunskaper jag inte besitter. Jag måste också tacka Conny Jacobsson för alla 
arbetskopior, Patrik Ene för datorsupport och min pappa för bilderna till framsidan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Skolutredningens arbetsgrupp 
Ordförande för 1940 års skolutredning var statsrådet Gösta Bagge (1882-1951) (NE b. 2 s. 
211). Bagge var professor i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. Han 
satt i riksdagens första kammare 1932-1936 och i andra kammaren 1937-1947. Från 1935 till 
1944 var han ordförande i Högerpartiet. Under den samlingsregeringen som verkade under 
krigsåren, var han ecklesiastikminister. 

Övriga ledamöter var Tor Andræ, Karin Cardell, Elisabeth Dahr, Viktor Fredriksson, 
Urban Hjärne, Gustaf Iverus, Sigrid Jonsson, Bror Jonzon, Bertil Karnell, Martin Kolmodin, 
Karl Kärre, Nils Persson, Fredrik Sandberg och Erik Wellander. Titlarna på de övriga 
ledamöterna var fyra folkskolinspektörer från olika delar av Sverige, tre rektorer från olika 
typer av skolor, en biskop, en professor, en docent, en småskollärarinna, en överlärare, ett 
undervisningsråd samt ett kansliråd. Två personer i utredningen var verksamma i 
regeringskansliet. Utredningen bestod alltså av femton personer, varav tre var kvinnor.  

Gruppen delades i två avdelningar för att förbereda frågor till utredningen. Den ena leddes 
av Bror Jonzon och hade till uppgift att handha frågor om folkskolan. Den andra leddes av 
Karl Kärre som beredde frågor om läroverk. Dessutom fanns ett organisationsutskott ”för 
behandling av vissa med dess arbete sammanhängande frågor” där Tor Andræ var ordförande. 
Två delegationer har medverkat. Den ena av dem hade representanter för näringslivet och det 
praktiska skolväsendet. Denna grupp arbetade med den praktiska utbildningen. Den andra 
delegationen hade i uppdrag att undersöka behovet av socialpedagogiska anordningar. 

Fredrik Sandberg fick uppdraget att vara huvudsekreterare i utredningen. 
(SOU 1944:20 s. 5-8) (SOU 1945:60 s. 5-8) 
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Bilaga 2 Skolutredningens betänkanden 
Betänkanden 1940 års skolutredning lämnade är en diger samling. De lämnade tio rapporter 
åren 1943 – 1947 på tillsammans över 4000 sidor. 

Den 14 april 1944 lämnades till kungen tre delbetänkande plus en bilaga. Rubrikerna på 
dessa rapporter är 

1. (I) Skolan i samhällets tjänst – frågeställningar och 
  problemläge SOU 1944:20 
2. (II) Sambandet mellan folkskolan och högre skola SOU 1944:21 
3. (III) Utredningar och förslag angående vidgade möjligheter 
  till högre undervisning för landsbygdens ungdom SOU 1944:22 
4. Bilaga (III) Förhandlingarna vid sammanträde den 15 – den 17 
  juni 1943 med 1940 års skolutrednings rådgivande 
  nämnd – stenografisk uppteckning SOU 1944:23 

Den 23 oktober 1945 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande till kungen. Denna gång 
var det tre rapporter som presenterades. De har namnen 

5. (IV) Skolplikttidens skolformer – 1. Allmän 
 organisationsplan SOU 1945:60 
6. (IV) Skolplikttidens skolformer – 3. Realskolan. Teoretisk 
 linje SOU 1945:61 
7. Bilaga (VI) Sammanfattning av allmän organisationsplan SOU 1945:62 

Dessutom har vid andra tillfällen ett antal betänkanden och bilagor presenterats. 
8. (IV) Skolpliktens skolformer – 2 Folkskolan. A. Allmän del SOU 1946:11 
9. (IV) Skolpliktens skolformer – 2 Folkskolan. B. Förslag till 

undervisningsplaner SOU 1946:15 
10. (IV) Skolpliktens skolformer – 4 Realskolan. Praktisk linje SOU 1946:14 
11. (V) Skolans betygssättning SOU 1945:45 
12. (VI) Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och 
  undervisning SOU 1946:31 
13. (VII) Radio och film i skolundervisningen SOU 1946:72 
14. (VIII) Utredning och förslag rörande vissa socialpedagogiska 
 anordningar inom skolväsendet SOU 1947:11 
15. (IX) Gymnasiet SOU 1947:34 
16. (X) Flickskolan SOU 1947:49 
17. Bilaga (I) Hygieniska förutsättningar för skolarbetet SOU 1943:7 
18. Bilaga (II) Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt 
  i fråga om den psykiska utvecklingen hos barn och 
  ungdom m.m. SOU 1943:19 
19. Bilaga (IV) Lärjungeurvalet till studier med den nuvarande 
 realskolans mål SOU 1945:44 
20. Bilaga (V) Skolungdomens vägledning till utbildning och yrke SOU 1945:43 

Jag har i detta arbete endast haft tillgång till de verk som är numrerade 1 till 7 ovan. (SOU 
1944:20 s. 8) (SOU 1945:60 s. 6, 8) (SOU 1948:27 s. IX-X) (Skolöverstyrelsen s. 9) 
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Bilaga 3 Skolkommissionens arbetsgrupp 
Ordförande i 1946 års skolkommission var till att börja med ecklesiastikminister Tage 
Erlander (1901-1985) (NE b. 5 s. 581). Erlander växte upp i Värmland som son till en 
folkskollärare. Han läste natur- och samhällsvetenskapliga kurser vid Lunds universitet och 
erlade fil.kand. 1928. Riksdagsman blev han 1932 och började arbete i regeringskansliet 
1937. Där hade han tjänst som sakkunnig och statssekreterare i Socialdepartementet. Erlander 
fick sin första ministerpost som konsultativt statsråd i samlingsregeringen 1944. Efter 
krigsslutet 1945 blev han ecklesiastikminister. Efter Per Albin Hanssons plötsliga död i 
oktober 1946 utsågs han till statsminister och lämnade då skolkommission. 

Efter det att Erlander blivit statsminister tog vice ordförande Josef Weijne (1893-1951) 
(NE b. 19 s. 326) över som ecklesiastikminister och ordförande i skolkommissionen. Som 
bakgrund var Weijne bland annat folkskollärare. Stellan Arvidson (1902-1997) (NE b. 1 s. 
592-593) var huvudsekreterare i kommissionen och mycket drivande. Arvidson var 
litteraturvetare och poet snarare än politiker. Bland annat var han 1950-1965 ordförande i 
Sveriges författareförening. När han inledde sitt arbete i kommissionen var han rektor vid 
Hudiksvalls högre allmänna läroverk. 

Övriga ledamöter i 1946 års skolkommission var Märta de Laval, Ingemar Düring, Bertil 
von Friesen, Hilding Färm, Alva Myrdal, Gustav Nilsson, Emil Näsström, Knut Olsson, Ivar 
Persson, Anna Sjöström-Bengtsson och Adolf Wallentheim. (SOU 1948:27 s. XI-XVI) 
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Bilaga 4 Skolkommissionens delegationer 
Arbetet i skolkommissionen spreds till ett antal delegationer. 
Ingemar Düring var ordförande i delegationen för lärarutbildningsfrågor; 
Adolf Wallentheim var ordförande i delegationen för frågor om skolväsendets lokala 
organisation och ledning; 
Bertil von Friesen var ordförande i delegationen för frågor som berörde barns psykologiska 
anpassning till skolan och skolarbetet, psykologisk rådgivning, testning och andra 
prövningsförfaranden samt utbildning för sådant arbete; 
Torsten Andrée var ordförande för delegationen för skolbyggnadsfrågor; 
Knut Olsson var ordförande för film- och radiodelegationen; 
Inledningsvis var Ruben Wagnsson och därefter Hilding Färm ordförande i 
folkhögskoledelegationen; 
Emil Näsström var ordförande i yrkesutbildningsdelegationen; 
Ragnar Lundblad var ordförande i delegationen för gymnasiets utformning; 
Enligt kommissionens betänkande var Ragnar Lundblad även ordförande i delegationen 
utarbetande av kursplaner för försöksverksamhet med treårig realskola medan Ester 
Hermansson skriver att Alva Myrdal innehade denna post; 
Kurt Falck var ordförande i delegationen för provisorisk omläggning av 
småskollärarutbildningen och avslutningsvis var 
Frits Wigforss ordförande i delegationen för provisorisk omläggning av 
folkskollärarutbildningen. 

Till huvudsekreterare utsågs Stellan Arvidson och Per Åsbrink. Åsbrink lämnade 
uppdraget den 1 januari 1948. Dessutom hade varje delegation sin egen utsedda sekreterare. 
(SOU 1948:27 s. XI-XVI) (Hermansson s. 102) 



 - 55 -  

 

Bilaga 5 Skolkommissionens kapitelindelning 
Den 4 juni 1948 lämnade 1946 års skolkommission sitt betänkande till kungen. Det har fått 
namnet ”1946 års skolkommissions betänkande med förlag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling”. När det gavs ut i serien Statens offentliga utredningar fick det 
ordningsnummer SOU 1948:27. Betänkandet är indelat i femton olika kapitel med rubrikerna: 

Kapitel 1 Skolväsendet och demokratins samhälle 
Kapitel 2 Skolans mål 
Kapitel 3 Enhetsskola och skolplikt 
Kapitel 4 Enhetsskolan: arbetssätt och ämnesinnehåll 
Kapitel 5 Enhetsskolans struktur 
Kapitel 6 Enhetsskolan och yrkesutbildningen 
Kapitel 7 Gymnasiet 
Kapitel 8 Flickskolan 
Kapitel 9 Lärarkategorier och lärarutbildning 
Kapitel 10 Skolans ledning och lokala organisation 
Kapitel 11 Omvårdnaden om eleverna 
Kapitel 12 Skolbyggnadsfrågor 
Kapitel 13 Tekniska hjälpmedel i skolarbetet 
Kapitel 14 Skolreformens kostnad 
Kapitel 15 Skolreformens genomförande 

(SOU 1948:27 s. III-XVI) 
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Bilaga 6 Intelligens- och intressetyper enligt Gardner 
respektive Holland 

 
1. Logisk- matematisk intelligens har förmågan att handskas med logiska mönster. Den 

kännetecknar personer som söker sig till yrken som vetenskapsmän, matematiker 
ingenjörer och utredare. 

2. Lingvistisk intelligens har förmågan att handskas med ord innebörd, ljud och rytm. De 
talar, läser och skriver gärna och den kännetecknar personer som söker yrken som poeter, 
journalister, reklammän och politiker. 

3. Musikalisk intelligens har förmågan att uppfatta och uppskatta olika musikaliska uttryck 
och kännetecknar personer som söker yrken som kompositörer, musiker och artister. 

4. Spatial intelligens kan omsätta perception i form och bild och kännetecknar personer som 
söker yrken som navigatörer, konstnärer och arkitekter. 

5. Kroppslig-kinetisk intelligens har god kroppskontroll och kännetecknar personer som 
söker yrken som dansare, skådespelare, idrottsmän och hantverkare. 

6. Interpersonell intelligens förstår andra människors sinnestillstånd, temperament och 
deras önskningar. Den kännetecknas av personer som söker yrken som terapeuter, lärare, 
ledare och försäljare. 

7. Intrapersonell intelligens har förmåga att skilja egna känslor och har kunskap om egna 
företräden och brister. Den kännetecknas av personer som söker yrken som författare, 
terapeuter och filosofer. (Stensmo s. 178-179) 

 
 

 
1. Realistisk intressetyp vill ha konkreta arbetsuppgifter. De kan bli hantverkare, mekaniker, 

tekniker, jordbrukare eller militärer. 
2. Forskande intressetyp vill ha intellektuella utmaningar. De kännetecknas av personer 

som kan bli vetenskapsmän eller uppfinnare. 
3. Konstnärlig intressetyp vill bejaka känslor, intuition och fantasi. De kännetecknas av 

personer som kan bli konstnärer, musiker, skådespelare, journalister, översättare och 
författare. 

4. social intressetyp vill arbeta med människor. De kännetecknas av personer som kan bli 
vårdare, kuratorer, jurister och missionärer. 

5. Företagsam intressetyp vill övertyga andra om något. De kännetecknas av personer som 
kan bli säljare, mäklare, politiker och producenter. 

6. Konventionell intressetyp vill vara rutinmässig, korrekt och praktisk. De kännetecknas av 
personer som kan bli banktjänstemän, taxeringsexperter, revisorer och bokhållare. 
(Stensmo s. 181-183) 


