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Förord
Denna avhandling har komnut till vid tema Barn. Utan den energi,
humor och kreativitet som personerna i denna lniljö ständigt flödat

av hade avhandlingsskrivandet varit ett betydligt nUndre trevligt företag än det faktiskt inneburit. Jag vill tacka alla och envar för att de
bidragit till detta! Ett särskilt tack vill jag rikta till Bengt Sandin som
varit min handledare. Hans kritiska läsningar har varit både fmstrerande, uppfriskande och tvingat till eftertanke. Det har inneburit en
ständig uppmuntran att komma vidare. Tack Bengt för den stora
frihet jag fått men också för att du givit ordet envishet en ny innebörd! Fömtom Bengt har även Gunilla Halldens och Karin Aronssons klokskap och entusiasm varit inspirerande.

"Barnets århundrade" heter det forskningsprojekt som jag deltagit i och jag vill tacka de som under årens lopp varit verksamma
inom projektet: Per-Bolin !lort, Gena \Vdner, Maria Sundkvist,
Mats Sjöberg, Ann-Charlotte Munger, Gunilla Pettersson, Ulf Jönsson, Ingrid Söderlind, Thomas Dahl, Cecilia Lindgren, Judith Areschoug, Roger Klinth, Ole Olson, Göran Kopp och Eva Gullberg.
Mina tankar går speciellt till Ingrid Söderlind som varit ett stöd i
arbetet men framför allt en god kamrat sedan vi började forskamtbildningen tillsammans. -Ingrid, det hade varit ensamt utan digl
Tack också för all din hjälp med att granska manuset i slutskedet.
Andra personer SOIU bidragit med skarpsinniga resonemang och
omtanke är I<arin Zetterkvist Nelson, Karin Oswaldsson, Katarina

Eriksson och Anna Sparrman. Jag vill särskilt tacka Anna för att du
hjälpt mig hålla modet uppe bland annat genom att med kort varsel
ta dig an mina textutkast. Detsamma gäller Ann-Sofie Bakshi vid
telna Kommunikation vars kritiska k01umentaret stundtals haft en
katalysatorisk effekt. Anna och Ann-Sofie har även lättat upp tillvaron med välbehövliga BALISPA-träffar. Slutligen vill jag rikta ett
tack till Anna Ghannadan som fått manuset i uyckbart skick.
Forskningsprogrammet "Barnets århundrade" har finansierats

med anslag till Bengt Sandin från Socialvetenskapliga Forskningsrådet. Avhandlingen ingår också i "Välfårdsstat, luedier och modernisering" S0111 utgör en del av projektet Stiftelsen Etcrnlcdicrna i Sve-

rige med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Dokumentarkivet
på Sveriges Radio har bistått med material och hjälp. Jag vill särskilt
nämna Börje Sjölnans insatser.

Till sist vill jag tacka de nära och kära som trots mina egensinniga
forskarvedermödor på olika sätt gett mig stöd och uppmuntran. Johan fick mig att börja vid tema Barn. Min bror Mikael har aldrig
tvekat att underlätta vardagens problem om han kunnat. Utan Rikards kärlek och ständiga påminnelse om att jag måste tänka på mig
själv hade avhandlingen aldrig blivit klar. Tack för det!
Jag tillägnar mina barn 11,ea och Nils denna bok.

Linköping i december 1999
Alllle-U Undgren
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KAPITEL 1

Barn, medier och medborgarskap
Ja, först börja klasserna litet sättas in i situationen, sedan kommer
avlyssnandct, sedan bearbetningen av materialet. [.. ,J Resultatet blir
inte bara några dimmiga minnesbilder, utan det blir påtagligt och

kan plockas fram vid andra tillf.1llcn.'
Folkskolans barntiuning vill vara en trevlig kamrat till skolans
flickor och pojkar och komma till dem med glad och god läsning:
[... ] al1t för att ge omväxling i skolans arbete och i de många eller
få göromålen i hemmet,2

Vid mitten av 1930-talet gick dtygt 600 000 barn i skolåldern i någon form av folk- och fortsättningsskola och knappt 30 000 studerade i alhnänna eller privata läroverk.' Skolradion hade, enligt egna
uppgifter, uppskattningsvis 125 000 lyssnare som hörde på något
program n1ellan en och fyra gånger per vecka. 4 De som var ansvari-

ga för verksamheten ville att programmen skulle förberedas, avlyssnas och sedan diskuteras i efterhand i klassrummet och man hade
stora förväntningar på programmens pedagogiska effekter.' Vid
samma tid kom Folkskolans bamlidning ut en gång i veckan. Upplagan
varierade mellan 35-50 000 nummer per termin och till skillnad
från skolradion kostade den pengar.' För tidningen fanns inga uttalade önskemål om hur innehållet skulle bearbetas trots att den
spreds i skolan. Syftet var snarast att den skulle ge avkoppling från
skolans arbete. Ar 1948 gjordes en undersökning om "folkskolbarns
fritidssysselsättning och fritidsintressen". Av 2 000 tillfrågade barn
på landsbygden svarade 1 671 stycken. Drygt 97 procent uppgav att
de hade tillgång till radio i hemmet och mellan 41 och 89 procent
läste veckotidningar. Resultaten presenterades i tidskriften Skola odl
samMlle och fÖl'Vånade enligt tidskriften på två sätt: Dels för att de
gav "en drastisk bild av radions spridning" och dels på grund av att
antalet veckotidningsläsare var oförmodat lågt.' Samtidigt hade skolradion omkring en halv miljon lyssnare i folkskolan. 8 Olika medier
nådde uppenbarligen många barn u~nder 1930- och 1940-talen såväl i

1

hemmen som i skolan. Det var också en tid då barn stod i fokus för
politiska förändringar.
Under 1900-talets första decennier hade olika barnorganisationer
med såväl politiska

8ot11

religiösa förtecken riktat ett intresse

1110t

barn. Det utkämpades en kamp om barns plats i samhället och
barndomens innehåll. Göran Sidebäck som studerat de ideologipåverkande barnorgallisationer vilka växte i antal från sekelskiftet och
framåt, tnenat att kampen rörde "barnets själ". Syftet var att kunna
planera och påverka fratntiden genom barnen. 9 För att få barnen på
landsbygden att komma till skolan gällde det att övertyga föräldrarna
om att folkskolan var ett bättre system för utbildning än det som
arbetet hemma på gården erbjöd. Först på 1930-talet hade ett sådant
perspektiv på allvat· fått genomslag. Mats Sjöberg har belyst denna
fråga från ett utbildningspolitiskt perspektiv. 10 Både Mats Sjöberg,
Christina Florin och Maria Sundkvist har visat att folkskolans lärare
och lärarinnor varit viktiga aktörer för att överföra en nationell poli-

tik till en lokal nivå." Bengt Sandin menar att en viktig del i denna
process var att formulera nya barndomsideal som användes av aktö-

rer som önskade politiska förändringar. Det gällde att presentera ett
nytt barndomsideal för såväl vuxna som barn. Föreställningen

0111

en romantisk barndom där skolgång avlöstes med lek och fritid
konkurrerade med tidigare föreställningar där arbetet intog en cen-

tral plats i barns liv. Barn har således blivit utsatta för skilda föreställningar och fostransideologier under 1900-talet. '2
Kajsa Ohrlander beskriver den förändring som skedde i den politiska diskursen om barn som en förskjutning från pl'ivat till offentlig uppfostran. I och med att samhället övel'tog ansval'et föl' uppfostran blev en institutionaliserad barndom ett nytt ideal." Kenneth
Hnltqvist visar att psykologi och pedagogik val' de vetenskaper som
det sociala reformal'betet skulle byggas kring. Utbildning blev ett
nyckelord för att förändra individerna och samhället. '4 Att barn
verkligen framställdes som samhällets ansvar under 1930-talet har
både Ann-Katrin Hatje, Ann-Sofie Kälvemark och Yvonne Hirdman påpekat. I diskussionerna kring befolkningsutredningarna framställdes barn som ett slags material, möjligt att ändra med hjälp av
sociala refortner, Det var gen0111 att ändra barnen SOlD samhället
skulle refortueras,l5 I politiska debatter och i utfortnningen av insti-

2

tutioner koppladcs således barn samman lllcd väWi.rdsstatens förändring, de var folkhemmets framtida tnedborgare.
En annan aspekt av den samhällsförändring SOlll ägt rum sedan
sekelskiftet och framåt är att olika medier fått en allt större betydelse
för disttibutionen av föreställningar i västvärldens samhällen.'G De
har utgjort en central del av samhällets självrepresentation och förmedling av politiska ideer och det finns därför all anledning att
upptnärksamma när de riktar sig till barn. I avhandlingen k01nmer
de föreställningar SOlll p.roducerades i två sådana tlledier, skolradion
och T'o/ksko/I/Ils bllmlidnillf" att studeras som en arena där politik både
omformulerats och skapats via de medborgerliga ideal som presenterades för barn.
Forskning om skolradion i Svetige har hittills varit begränsad,17
Paul Lönnströlll har beskrivit skoh-adions tillk01nst med utgångspunkt ftån dess organisatotiska förutsättningar och llled fokus på
initiativtagarens förmåga att få till stånd en skolradio. IS Fo/ksko/allS
barntidllillg har däremot varit föremål för ett avhandlingsarbetc. Sonja
Svensson har studerat tidningens innehåll och vilka som tlledverkade i den under verksamhetens inledande trettio år, vilket betyder att
1930-talet fallit utanför analysen. IO Båda dessa medier hade det gemensamt att de framför allt nådde barnen via folkskolan där lärare
och lärarinnor fungerade som distributörer eller användare av dem. I
organisatoriskt avseende är det dock svårt att finna annat än skillnader tnellan dem.
Skolradion finansierades tncd licensintäkter och drevs av Radiotjänst samtidigt S0111 Skolöverstyrelsen skulle utöva kontroll över
verksamheten. Den var tänkt SOlll en del av den ordinarie undervisningen. Men i jämförelse med traditionella läroböcker kunde skolradion ge andra förutsättningar för produktion av lätomedeL Framför
allt kunde tiden m.ellan tillkomst, distribution och användning förkortas. Inledningseitatet antyder att även undervisningslllctoderna
påverkades av radionlediet. Fo!kJko!anJ barntidning arbetade under
andra fÖiutsättningar än skolradion. Den var beroende av att sälja
sin vara på en marknad. Det gällde för redaktionen att kunna presentera en produkt så att kunderna fann dct värt att köpa den. Tidningens uppgift var snarast att ge barnen omväxling i skolan och
hetnl11et, den var en [orl11 av förströelse sanltidigt SOl11 den skulle ge
barn goda litterära förebilder. Tidningsproduktionen bör alltså be3

traktas mot bakglund av diskussionen om barnkulturens innehåll
och betydelse under 1930-talet.
Den här avhandlingen kommer att förhålla sig såväl till mediernas distributions- och produktionsvillkor som till deras innehåll. Det
övergripande syftet är dels att se vilka som använde sig av medierna
för att formulera föreställningar riktade till barn och dels att studera
föreställningarnas innehåll. Detta kommer att göras mot bakgrund
av den nationella politiken under 1930-talet. Vilka föreställningar
om medborgarskap förstärktes och vilka motsades i dessa två medier som hade barn som målgrupp? I det sammanhanget blir ett aktörperspektiv viktigt, eftersom det faster uppmärksamheten på de
individer eller grupper som formulerade föreställningar samt hur de
på olika sätt försökte ge sina formuleringar tolkningsföreträde. Därför finns det också anledning att uppmärksamma eventuella konflikter mellan olika föreställningsramar.
Under 1920- och 1930-talen aktualiserade skol- och kulturpolitiken frågan om barn som politiska subjekt. Striden kom att handla
om skolans utformning men också om målen för den offentliga
fostran. Problctnet var brännande eftersom samtliga barn, oavsett

klasstillhörighet och kön, blivit potentiella medborgare. Samtidigt
skapade statens och Radiotjänsts satsning på skolradio en ny politisk
arena. En bakgrnndsteckning om 1930-talet ger innebörden av detta
ett vidare sanunanhang.

Medborgarskap, kultur och undervisning
Genomförandet av allmän och lika rösträtt sammanföll i tiden med
införandet aven ny undervisningsplan i folk- och fortsättningsskolan, 1919 års undervisningsplan. 20 Båda dessa företeelser har förklarats av de nya krav som ett alltlner sekulariserat och industrialiserat

samhälle ställde såväl på politiken som på kapitalägarna och de nya
medborgarna. Folkskolan skulle anpassas till samhällets krav och
förbereda barnen för arbetslivet. Kyrkans inflytande över undervisningen ~inskades och i stället trädde staten i dess ställe. En "allinän
medborgerlig bildning" skulle ersätta katekes- och kristendomsundervisningen. Som en direkt följd av detta infördes ämnet medborgarkunskap som ett eget obligatoriskt ämne i folk- och fortsättningsskolan. Ämnet var inte nytt utan endast ätnnesbeteckningen.

4

Den så kallade samhällsläran eller statskunskapen var sedan tidigare
obligatorisk i högre skolor, läroverk och folkhögskolor. Medborgarkunskapen skulle ge barnen i folkskolan de verktyg som behövdes
för att kunna delta i samhällsutvecklingen som myndiga medborgare." Vad var det då för samhällsutveckling de skulle göras delaktiga i?
Jämlikhet, solidaritet, samarbete, satnförstånd har använts i de
flesta beskrivningar av decenniet oavsett om de behandlat socialpolitiken, arbetsmarknaden eller partipolitiken. Likaså har det nya folkhemmets beroende av tidigare decenniers politiska ideer och kulturella föreställningar gjorts synliga. 22 Socialdemokraterna bildade regering år 1932 men måste liera sig med bondeförbundet redan året
därpå för att kunna bibehålla regeringsmakten. 23 Med endast folkskoleutbildnllig och ett förflutet som springpojke skilde Per Albin
Hansson ut sig som politisk ledargestalt vid denna tid och han har
beskrivits som en "samförståndets" man. 24 \\1alter I<otpi och Klas

Amark betraktar folkhemsprojektet som resultatet aven utarbetad
plan ledd av arbetarklassen och dess organisationer. 25 Detta är en

bild som blivit ifrågasatt. Göran Therborn och Gösta EspingAndersen instämmer i att socialdemokratin fått sätta dagordningen
för hur bilden av välEircl ska se ut men 1l1Cnar också att detta inte är

resultat av någon storslagen plan. Till exempel så har politiska och
sociala traditioner gynnat arbetarrörclscn. 26 Yvonne Hirdman hat

snarare lyft fram det konservativa än det radikala inslaget i folkhemsprojektet liksom dess brist på ett emancipatoriskt innehåll. 2 ? Karin
Widerberg lyfter fram att de refolmer som genomfördes under
1920-talet för att öka kvinnor jämställdhet med mannen på arbetsmarknaden främst gynnade ogifta kvinnor ur "mellanskiktens och
de högte klassernas kvinnor" och skriver att de formella rättigheter
som gavs kvinnor inte medförde några garantier mot diskrimine-

ring. 28 En annan strid har gällt vems eller vilkas ideer folkhemsprojektet byggts kring. Om Hirdman och Ann-Sofie Ohlander betonat
makarna Myrdals betydelse för att en ny familjepolitik med inriktning mot barnen skulle formnieras så har Bo Rothstein argumenterat för att det var söcial1ninister Gustav Möller som i praktiken utformade socialpolitiken. 29 Det var Möllers ide att genomföra allmänna i stället för behovsprövade bidrag som realiserades. JO
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Beskrivningarna av trettiotalet betonar gärna strukturella aspekter, de ekonomiska, sodala och politiska förutsättningar som O1llgärdat samhällsförändringarna. Den politiska praktiken, i form av
lagstiftning, program för bostadsbyggande eller avtalsförhandlingar,
har tagits som intäkt för vems ideer som fått genomslag. Faktum är
att just trettiotalets höga grad av radikalitet och modernitet varit svår
att förklara enbart med hjälp av dessa variabler. Hur kunde till exempel de värderingar som omgärdade Per Albin Hanssons vision
om folkhemmet få ett så brett och snabbt genomslag? Med en sådan
utgångspunkt är det rimligt att studera andra kanaler för kommunikationen av ideer än de som ryms inom det politiska Hiltet. Göran
Therborn antyder att socialdemokratins framgång som regeringsparti både hänger ihop med dess förmåga att koppla samman partiets identitet med en nationell identitet och förmågan att via folkbildningsrörelsen knyta barn och ungdomar till sig)! Therborn ger
dock inte några konkreta belägg för att hur ett sådant samband
skulle se ut. Just den frågan har Henrik Berggren närmat sig i en undersökning om retoriken i svenska ungdomsrörelser från sekelskiftet
och framåt.
Via de tidskrifter och de mötesprotokoll Henrik Berggren använt
framträder också här en bild av vad han kallar"det nationellt sinnade trettiotalet". Berggren menar att såtskilt de socialdemokratiska
ungdomsförbunden arbetade aktivt för att ta över den sedan sekelskiftet av högern ockuperade nationalismen och göra den till något
genuint folkligt och tillgänglig för det flertal medborgare vilka erhållit rösträtt.'2 Såväl det Socialdemokratiska arbetarepartiet som dess
ungdomsförbund anknöt under trettiotalet till en nationell retorik
där man gjorde kopplingar både till det konkreta - till vad som kallades "verkligheten" - och till "moderniteten" med dess krav på en
anpassning till tidsläget." Berggren anser att socialdemokratin omsatte åtminstone delar av retoriken i praktik. En del av partiets framgångar berodde på att dess ledande aktörer, trots ett initialt motstånd, accepterade populärkulturen som en kulturform bland andra.
Det var en viktig del av partiets anpassning till verkligheten och de
värderingar som dess medlemmar omhuldade. Omsvängningen
kom, menar Berggl"Cn, under trettiotalet och var en viktig del av
omvandlingen av det politiska ungdomsbegreppet. 34 Lars Trägårdh
har också intresserat sig för hur olika begrepp är viktiga betydelse6

bärande delar i ett politiskt lneningsskapandc, Gcnom att placcra
ordetfolk i ett historiskt perspektiv får 1930-talcts Folkhem en djupare innebörd. Under ISOO-talet hade ordet folk bhvit en del i både en
demokratisk och cn nationalistisk diskurs där ett kulturellt sammanhang var viktigt vilket sammansättningar som folksånger, folksagor
och folkrörelser visar, Detta utnyttjades av socialdemokraterna när
de från slutet av 1920-talet började använda begreppet folk i stället
för klass och arbetare i sin retorik 3S Utan att tala om just populärkultur visar Trägårdh således på ytterligare ett område där socialdemokratin närn1ade sig folket. I'vlen vi ska återknyta till den positiva
inställning till populärkulturen Berggrcn funnit inon1 socialdemokratin, Den framstår SOln speciell både i relation till hur aktörer i
samtiden och under tidigare decennier förhöll sig till populärkultur
för barn och ungdo111,
Populärkultur har belysts utifrån en annan utgångspunkt av Kjell
Jonsson. Han lTIenar att en rad av de ideologer inom arbetar- och
folkbildningsrörelsen S0111 var aktiva under trettiotalet framhärdad c i
sin kritik av det populära. Intellektuella visade en enhetlig negativ
inställning till populärkulturen, oavsett politisk eller religiös tillhörighet. 3G Det populära förbands med massproducerad kultur och
innebar därlned något dåligt. J onsson påpekar att kritiken måste scs
mot bakgrund av de problem man i samtidcn hadc att brottas 111cd:
Ungdolnens ökade fritid, arbetslösheten SOl11 framför allt drabbade
ungdotnen, den internationclla ekonomiska krisen och de totalitära
diktaturernas framväxt i Europa. Det skötsamhetsideal som vuxit
fralTI i delar av arbetarklassen kan också ha varit av betydelse, argull1enterar Jonsson och exemplifiemr med fyra beskrivningar hur
samtiden gav dct populära innehåll.:n Det "lnJöjescländc" SOlTI jazzen på dansbanorna medförde var ett hot lnot den svenska kulturtraditionen. J a%zens företrädare var svarta och musiken både förvildad och alltföl' fÖl'enklad, vilket kunde utarma kultmen. "Filmeländet" var ett annat problelll. Ar 1929 hade den svenska ljudfilmen prenliär och det var över den svenska filmproduktionen,
pilsnerfilmerna, kritikerna öste mest glåpord. Att filmpubliken fördubblades under trettiotalet, från 30 till 60 miljoner per år, drev på
kritikerna. Den "kolorcrade faran", veckopressen, kunde göra läsarna llnmuna 1110t den påverkan SOln "god litteratur" kunue bistå med.
Framför allt kvinnor och ungdomar befann sig i farozonen eftcrsom
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de var de flitigaste läsarna av veckotidningar. Ytterligare ett hot kom
från vad Jonsson kallar "[i]drottseländet". Det var i första hand
publiken som blev kritiserad. Publiken var "en vilt faktande och
skrikande

111aSsa."38

lerades utifrån

I<ritikcn av alla former av "nlasskultur" fonnu-

1800~talets

teoretiska resonemang om faran med

massamhällen. Den snabba industrialiseringen hade, i Europa, ska-

pat underlag för sådana teorier och de svenska

folkbildningsideolo~

gerna anammade dem "trots deras anti-folkliga usplung", menar
Jonssan. Och det var, sonl framgått, fratnför allt ungdomen som

utsattes för folkbildarnas kritik." Ann Mari Engel visar i en under~
sökning av utbudet i Polkets park att kulturen för arbetarna och fol~
ket skulle vara en del i en demokratisetingsprocess, vilket innebar ett
avståndstagande från populärkultur tucn ett närmande mot en folk-

lig kultur. På 1930~talet skulle kulturen vara uppfostrande och gene~
rera kunskap som kunde främja en demokratisk utveckling, enligt
den Socialdemokratiska atbetarerärelscll,

lnenar

Engel

SOl11

talar om

kulturutbudet för vuxna. 40 Vi ska åter uppmärksamma barn och
ungdomar. Iden att kulturen hade betydelse för barns och ungdo~
mars moral var nänlligcn inget nytt för trettiotalet. Även tidigare

hade barn~ och ungdomskultur utsatts för kritik och det var en bil~
dad elit som angrep arbetarklassen.
I en lokalstudie från sekelskiftets Norrköping har Maria Sund~
kvist visat vilka konsekvenser borgerlighetens syn på barnkulturen
kunde få för barns faktiska levnadsförhållanden. Medan det borger~
liga idealet byggdes kring iden om en kärnfamilj i ett väl avgränsat
hem där barnen skulle leka och utveckla sina intellektuella intressen
hämtade arbetarbarnens "bångstyriga" kultur näring ut' en populär-

kultur där barn gick på nöjesfalt, åt bakelser, köpte så kallade kiosk~
romaner och magasin producerade efter utländska förlagor. Det
borgerliga idealet utgick från och återskapade ett ideal som stod i
tydlig motsättning till hur arbetarbarn faktiskt levde. Den kultur som
arbetarbarn gjorde till sin accepterades iute av de aktörer i lokalsam~
hältet "son1 såg sin uppgift att skapa den goda barndomcn", n1cnar
Sundkvist. De kon1 att definiera arbetares barn SOlU vanartiga och

därmed möjliga att omhänderta och placera på institutioner där ett
önskvärt beteende skulle övas in. 41 En viktig grupp nät det gällde att
bekämpa arbetarbarns kultur för att i stället bct:'ista en norm definie~
rad av borgerliga värderingar var de aktiva inom skolrådet och bar~
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navål'dsnämnden. Folkskollärare utgjol'de en viktig gmpp bland dessa. 42

Andra forskare har pekat på det intresse lärare visat för barns
läsning från 1800-talets andra hälft och framåt eftersom läsning ansetts som en viktig del i barns uppfostran. Under 1880-90-talen var
tillgången på annan litteratur än bibeln, psalmboken och katekesen
liten. Samtidigt hade, som redan nämnts, utbudet av billiga veckotidningar och örestryck börjat öka. 43 Under 1880-talet bidrog Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) till vad Sonja Svensson
kallar "vår första högperiod ln0111 barnlitteraturen." I stället för att
som tidigare enbart reagera med skepsis inför barns intresse för nö-

jesläsning visade just folkskollärare nu ett positivt intresse. Ar 1899
startade SAF en billigboksutgivning för barn där valet av såväl författare som innehåll var noga övervägt. Det så kallade SAGAbiblioteket skulle erbjuda kvalitet i stället för spänningslitteraturens
kvantitet.44 SAF gjorde sig till företrädare för en progressiv kulturdemokratisk syn på barnlitteratur som inte alla medlemmar ställde
sig bakom. Ar 1884 bröt sig Svenska Folkskolans Vänner (SPY) ur
SAF. SFV var konservativa och ville behålla den moraliserande och
religiösa litteraturen för barn. Litteraturen skulle ha "ett kristeligt
och fosterländskt syfte". IvIan var emot ren näjesläsning eftersom

syftet med läsning alltid skulle vara att öka kunskapsmängden. 45
Också på 1930-talet var folkskollärare intresserade av barns och
ungdomars läsning. Det tog sig liknande uttqck som under de tidigare decennierna. Ulla Lundqvist har visat att såväl barnlitteraturens

innehåll som vad som skulle finnas på biblioteken diskuterades både
i lärarpress och andra dagstidningar. Liksom tidigare ville lärarna att
bamen skulle erbjudas alternativ till den billiga och lättåtkomliga så
kallade smutslitteraturen. Lundqvist menar att hela lärarpressen utgick från ungefär sanuna "(moral)pedagogiska principer" när de bedömde litteraturen. Språket rönte stor uppmärksamhet, det skulle
vara grammatiskt korrekt och fritt från fula ord och dialektala uttryck. Innehållet skulle vara sedligt och spännande. 4G
All massproducerad kultur för barn har således inte betraktats
som negativ. I Sverige har till exempel barntidningar producerats av
både politiska och religiösa organisationer för att fånga barns intresse. 47 lvren också enskilda aktörer har genom privata initiativ fral11ställt tidningar som blivit konunersiella framgångar utan att för den
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skull utsättas för kritik. Det för svenska förhållanden tydligaste exemplet är i'olkskolam bam/idlllllg som grundades aven folkskollärarinna i slutet av 1800-talet." I en avhandling om tidningens första
decennier finner Sonja Svensson förklaringen till detta i det faktum
att tidningens innehåll genomsyrades av ett borgerligt skötsamhetsideal och en kOllsci'Vativ nationalism som vann gensvar hos delar av
folkskollärarkåren men också i ett allmänt kulturetablissemang som
satte förmedlingen av kulturarvet högt,49 Svensson visar också att de
ökande insatserna på bamlitteraturens område gynnade kvinnliga
författare och illustratörer. 50 Den vikt olika företrädare f.oiste vid
kulturens betydelse för barns 1110raliska och normativa fostran framgår också av det stora antal barnorganisationer som bildades från
slutet av 1800-talet och framåt. Särskilt de kommunistiska barnorganisa-tianerna betonade de kulturella representationernas betydelse
för att kunna förändra människors sätt att tänka. Till exempel så
skulle barnen se över och, om. så krävdes, konigera föräldrarnas val
av reproduktioner på väggarna i hemmet. De skulle också träna barnen i att göra egna så kallade radio tidningar eller "levande tidningar"
och banderoller för att sprida sina budskap såväl till andra barn som
till vuxna. Sl
När Radiotjänst fick koncession att börja rundradiosändningar år
1925 var barn en uttalad målgrupp från starten. Radion skulle göra
det möjligt för barn att föra samtal med "kamrater" från hela landet
och härigenom skulle de fostras till framtida radiolyssnare. 52 Orvar
Löfgten menar att rundradion i Sverige under trettiotalet intog en
"unik integrerande och normbildande funktion - just på det nationella planet",53 Såväl vädret sot11 rikets utbredning och traditionellt
firande av viktiga helger blev snart återkommande inslag i programtablåerna. 54 Parallellt med de traditionella inslagen luanifestcracles en
ny tidsanda då radion tillgodosåg en "ny tids" behov av "nya hjältar", menar Löfgren. Exclnpcl på sådana hjältar var hallåmännen,
upptäcktsresenärer, vetenskapslnän och elitidrotts111än. 55 Tillsammans tueel att ett "nationellt radiospråk" och "en specifik radioröst"
lanserades via lundradion stärktes iden O1n Sverige SOln en enhetlig
och l110clcrn nationsstat, argumenterar Löfgren,S6 Karin Nordbetg
hal' också pekat på rundradions betydelse som verktyg för att en
riks omspännande fostran med ett traditionellt folkbildande innehåll
skulle få nya spridningskanaler på trettiotalet." HOll menar också att
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1undradion togs i anspråk för att föra ut sådana välfärdsfrågor som
rörde barn, befolkning och bostad. 58
Dagspolitiken blev allt viktigare i rundradions innehåll. Inför
riksdagsvalet år 1932 hölls den första politiska debatten i rundradion. Radions betydelse för att öka valdeltagandet och därmed stärka
demokratin hölls fram både i Radiotjänsts egna verksamhetsberättelser och i den statliga utredning Oln lundradion son1 presenterades år
1935. Utredarnas slutsats är att rundradions roll för att få invånarna
delaktiga i politiken inte kan överskattas och att verksamheten därför lnåstc fortsätta,59 Karin Norberg anser att trettiotalets rundradio

gav en idylliserad bild av samtiden och ett optimistiskt tonfall var
dominerande. Jan Ekecrantz och Tom Olsson har i en undersökning
om journalistikens förändring under 1900-talet gjort ett nedslag år
1935. De karaktäriserar trettiotalets dagspress på ett liknande sätt.
Den visade en "strävan cftet icke kontroversiell journalistik, den
nationella sammanhållningen i skuggan av hotet från omvärlden".

Oavsett politiskt färg var journalistiken präglad av "en påfallande
homogenitet", enligt dem. 60 Dc l11enar att journalistiken tagit på sig

en specifik nppgift: "rapportering av maktens göranden och planer."
Jämfört med tidigare decennier var journalisten i högre grad en reporter som i stället för att bygga nyhetsrapporteringen på telegram
uppsökte den verklighet som sknlle beskrivas." Porskningen om
dagspressens och lundradion under trettiotalet visar således att för-

medlingen av kultur och politik till invånarna, betonade en positiv
och konfliktfri bild av samhällsutvecklingen. Som påpekats tidigare
har inte batl1 upptnärksammats i denna forskning. Men det finns ett
forskningsområde där sådana aspekter har behandlats, nämligen om
utbildningssystemets struktur och innehåll.
Det går att finna ett direkt intresse för barn och barndomens innebörd i diskussionerna kring och i utformningen av utbildningssysten1ct på trettiotalet. Jan Larsson menar att decennierna 1920 och
1930 präglades aven nyväckt tilltro till möjligheten att uppfostra
barn till medborgare. Det fanns således en koppling mellan valet av
pedagogik och vilka demokratiska ideal olika aktörer förespråkade.
Radikaler ville använda en ny pedagogik för att förändra samhället i
en mcr demokratisk riktning medan företrädare för konservativa
värderingar var motståndare till nya pedagogiska metoder,62 Bernt

Gustavsson har visat hur frågan om valet av pedagogik delvis splitt11

rade folkbildningsrörelsen. Vissa vidhöll traditionen med föreläsare
där publiken skulle ta emot den kunskap som serverades medan
andra ansåg att detta var en alltför passiv metod. I stället skulle kun·
skapstillägnelsen ske genom ett aktivt deltagande från varje individ,
till exempel genOtll studiecirklar,GJ Såväl Inom arbetarrörelsen S0111
iuanl olika kvinnoorganisationer pläderade Ulan för och använde

också reformpedagogiken i undelvisningen av vuxna. Pedagogiken
skulle ge de nya gmpperna det självförtroende som krävdes för att
inta de positioner borgerliga män tidigare haft monopol på. Pedago·
giken var helt enkelt ett verktyg för att träna in en deltagande med·
borgarroIl hos dem som tidigare varit uteslutna från politiken."
Gunnar Richardson uppmärksammar de försök att förnya undelvis·
ningen enligt arbetsskolans princip som gjordes under mellankrigsti·
den. Han påpekar dock att de experiment som utfördes endast stod
för en liten del i den totala verksamheten. De var beroende av enskilda initiativ på det lokala planet." Eftersom valet av pedagogik
ytterst var en fråga om vilket politiskt systemman förespråkade ut·
gjorde detta en brytpunkt i skoldebatten. Frågan delade folkskolans
och läroverkens lämte i olika läger. 66
Den skolpolitiska reform som påverkade trettiotalets debatt var
1927 års läroverksreform. Gunnar Herrström menar att den accentuerade det spända förhållande S0111 funnits lnellan läroverkens- och

folkskolans lärare alltsedan 1800·talet. Splittringen gällde valet av
undervlsnlngssystetll. Folkskolans lärare var i regel för iden 0111 en
gClnensal11 bottenskola för satntliga barn medan läroverkens lärare
var etllot. 67 De förra var positiva till pedagogiska reformer medan de
senare var emot. Bottenskolef1"ågan hade debatterats redan i arbetet

med 1918 års skolreform men då inte konuIlit till någon lösning.
Eftersom parallellskolsystemet inte upphörde förrän i början på
1960·talet var frågan inte löst med 1927 års reform heller men den·
na reform har tolkats som ett steg på väg till fÖl"Verkligandet av iden
om en gC1uensa1n bottenskola för alla barn. G8 Reformen skapade ett

system med dubbel anknytning mellan folk· och realskola. Övergång
från folk· till realskola kunde ske från folkskolans fjärde och sjätte
klass. Reformens positiva utfall visade sig framför allt för flickornas
del medan effekterna på den sociala rektyteringen i övrigt blev sva·
ga, argu1l1.enterar Herrströ1n. Refonnen öppnade det statliga skolvä-

sendet för flickor och de fick tillträde till gymnasium. G9 Ake Isling
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har en mer negativ syn på reformens effekter. Han nlenar att refot-

mens dåliga utfall berodde på två faktorer, dels den krispolitik socialdemokraterna tvingades föra och dels ecklesiastikministerns inställning i frågan. Trots att han var socialdemokrat var han l11otstån-

dare till iden om en gemensam bottenskola. Han tillhörde vad Isling
kallar "läroverkssidan" i striden. 70 Krispolitiken gjorde att socialdemokraterna intog en hållning som liknade 1880-talets, nämligen att
"magfrågan" kom före "bildningsftågan".'l Indirekt ledde dock
krispolitiken till en "utbildningspolitisk innovation", menar Isling.
Men den kom inte som man kunde vänta från ecklesiastikdepartel11entet utan från socialdepartementet. Innovationen var "att använ-

da utbildningen som medel mot arbetslöshet.""
I en avhandling om förändringen av folk- och fortsättningsskolans medborgerliga och politiska bildning i samhällsorienterande
ämnen, från seklets början till sjuttiotalet, karaktäriserar Tomas

Englund, i likhet med Ake Isling, trettiotalet som en period av konsolidering och återhämtning då inget avgörande hände inom folkskoleväsendet. Englund påpekar att det i slutet av tjugo- och början
av trettiotalet visserligen pågick försök att radikalisera undervisningens innehåll, särskilt i ämnena historia och tnedborgatkunskap, lnen

att detta egentligen aldrig lyckades eftersom fackhistoriker och läroboksförfattare vidhöll äldre ideal. Det nya stannade vid diskussioner
i lärarpressen men nådde aldrig ut i klassrummen." Vad radikala
krafter önskade var till exempel en historieskrivning som lyfte fram
förutsättningarna för den demokratiska konstitution nlan ansåg Sve-

rige uppnått. I stället för att betona krig och krigarkungar skulle politiska och sociala frågor placeras i historieskrivningens centrum.
Dessut0111 skulle Sveriges "fredliga utveckling" lyftas fram. Klasstllotsättningar skulle tonas ner sanltidigt som folket, fralnför allt

bönder, skulle vara de aktörer vilka drivit utvecklingen framåt. Beskrivningar av världshistorien kunde endast anses meningsfulla om

de främjade bilden av den egna kulturens uppbyggnad. 74 För att ge
auktoritet åt detta sätt att beskriva Sveriges historia skulle man också

föra barnen direkt till de historiska källorna. Detta borgade för
opartiskhet och saklighet, argumenterade man."
Men det nya fick som sagt var inget egentligt genomslag, enligt
Englund. När det gällde synen på samhället och invånarna i allmänhet så förblev en traditionell, patriarkal, konsel'Vativ formulering
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dominerande i folkskolans läroböcker," Till det äldre innehållet
hörde formuleringen aven så kallad "nationell övericlcologi" där en

samhörighetsideologi utgjorde fundament. Samhörigheten skulle
skapa en enhetlig föreställning av "vårt folk", Inon1 nationen fanns
inga klassmotsättningar utan nationen hölls samman av allas arbete,
av demokrati och samförstånd och Oln detta var alla överens. Staten

skulle ha det övergripande ansvaret för samhället och individen,77
Samhörighetsideologin val' patriarkal och spmngen ur konservativ
ideologi men den övertogs och omfonnuleras 1n0111 det socialdemokratiska folkhemsprojektet. 78 Både Englund och Tingsten menar att
den nationella överideologin, S0111 för högern sanltidigt var en "ny
nationalisln", manifesterades i flera böcker i serien }<olkrko!clJ1s kisebikk,,; vars första upplagor kom ut under 1900-talets två första de-

cennier, Ideologin tog form kring "en småborgerligt präglad idyll
med specifika ingredienser: Kärnfamilj med eget hus omgiven av
hembygdsromantiska och nationella synlboler."79
Gin ambitionen att radikalisera undervisningens innehåll i prin-

cip misslyckades så fanns det två undantag, menar Englund, Det
från 1919 års undervisningsplan nya ämnet medborgarkunskap
krävde nya läroböcker. Mannen SOlU drev igenolu skolplanen, den
förste soeialdel11okratiske ecklesiastikministern Värner Ryden, och

en liberal med inflytande över den socialdemokratiska skolpolitiken,
Nils Helger, författade läroböcker i ämnet. Båda var lärare, Läro_
böckerna fick stor spridning och trycktes i nya upplagor åtminstone
in på fyrtiotalet. I dessa läroböcker fanns ett par element av betydelse, Den politiska demokratin blir befast som moraliskt rättfardig, En
gemensam referensram baserad på social rättvisa läggs fram och

medborgarna uppmanas att aktivt delta i samhällets utformning,
Englund betonar betydelsen av social integration och fostran till
inordning i "ett socialdemokratiskt samhällsansvar."8o I-Ian lyfter
därmed fram den omformulering av redan existerande ideer som,

vilket påpekats ovan, flera forskare ansett vara betydelsefulla för
socialdemokratins framgång.
Folkskolans organisation var långt ifrån en enhetlig verksamhet

under 1920- och 1930-taten, Det fanns avsevärda skillnader mellan
stad och land med avseende på skolformer och materiella resurser. 8l

Till den splittrade bilden hör också att skolplikten förlängdes under
trettiotalet. Fram till år 1936 omfattade skolplikten sexårig folkskola
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och fortsättningsskola för dem som inte genomgick högre skolutbildning. Fortsättningsskolan blev obligatorisk 1918 och den hade
två huvudformer, en allmän och en yrkes bestämd. På landsbygden
var den ofta jordbruksinriktad för pojkar och hushållsinriktad för
flickor. Av de drygt 53 000 flickor som avslutade yrkesbestämd fortsättningsskola år 1935/36 hade drygt 49 000 haft huslig utbildning.
Av drygt 30 000 pojkar hade 13 000 gått jord- och skogsutbildning.
I den allmänna fortsättningsskolan var pojkarna mer än dubbelt så
många som flickorna, nämligen dryga 49 000 mot omkring 23 700. 82
Ar 1936 blev ett sjunde skolår obligatoriskt. Även om detta ofta redan erbjöds i städerna var det fortfarande ovanligt på landsbygden.
När sju- eller åttaårig folkskola inrättades i slutet av trettiotalet avvecklades fortsättningsskolorna. 83

Folkskolor var öppna för flickor redan innan reformen om allmän folkskola infördes år 1842, men före 1927 års reform fick de
flickor som ville ha en högre utbildning gå i enskilda flickskolor. 84
Efter refortllcn ersattes en rad enskilda flickskolor av konununala

flickskolor samtidigt som antalet flickor som gick realskola ökade. as
Folkskolläraryrket var en statlig befattning som öppnades för kvinnor år 1859. Christina Florin har visat hur kvinnorna själva arbetade
för att öka lärarinneyrkets status och ge kvinnor samma fÖlutsättningar som lnän. 86 De bildade en egen facklig riksorganisation år

1906 med en egen tidning. Organisationen fanns jämsides med, men
också delvis i konflikt med, den a//lIJc/III/1I folkskollärarorganisationen. 87 Enligt en folkräkning som gjordes år 1930 yrkesarbetade
nio procent av alla gifta kvinnor (75 procent var gifta). Folk- och
småskollärarinnol' sysselsatte 24 100 personer vilket gjorde området
till det sjätte största yrkesområdet för kvinnor." Ar 1918 fick kvinnor tillträde till rektorat, lektorat och adjunkttjänster på villkor att de
hade lägre lön och lägre pensionsålder än män på motsvarande befattningar. 89
Utifrån ovanstående presentation av tidigare forskning om trettiotalet kan man göra en tad konstateranden. För det första var invånarnas nyvunna status som poli/iska medbot;gare viktig. Detta fick

konsekvenser för den politik som fördes i den meningen att sociala
reformer genomfötdcs för grupper

80111

tieligare vatit uteslutna från

det politiska systemet. Men det gällde också att utbilda de kommande medborgarna. Barn stod i fokus i en rad nya statliga utredningar
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så det talades mycket om barn i den nationella politiken. I en del fall
handlade frågan direkt om barnetl eller så rörde det barn indirekt
genom till exempel familjepolitiken. En annan aspekt av förändringsprocessen var utvecklingen av det kulturella utbudet. Såväl
förenitlgsverksamheter som barntidtlingar och al11latl populärkultur
hade siktet itlställt på framför allt arbetarklassetls barn. Detl relativt
sett tlya populärkultur som fick allt större spridtlitlg betraktades i
regeltned misstro aven äldre generation iucn blev, under trettiotalet, allt tuer accepterad av socialdemokrater på ledande positioner.

Samtidigt hade starka krafter agerat för att omforma skolväsetldet.
Dwtla fråga hade åtminstone tvä övergripatlde aspekter. Det handlade dels om viljan att omforma skolsystemet och skapa förutsättnitlgar för en bottetlskola och dels handlade det om skolans itltlehåll. Ambitionetl att försöka ätldra itltlehållet i folkskolans undervisning i enlighet med samtida radikala ideer kröntes inte llIed franIgång. GCl101nförandet aven gemensam bottcnskola hade bromsats
och skolans innehåll var fortfarande synnerligen tmclitionellt. Det är
i den här situationen ett fÖl'hållandevis nytt medium, radion, riktade
ett intresse mot barn. Den allmänna rundradions utbud låg i linje

med vissa av trendema i 1930-talets nationella projekt. Detta väcker
en fråga om vilken roll skolradion och Folkskolans bamlidning fick i
skapandet av samhällsbeskrivningen för barn när nya nationella

identiteter skulle formas. Var skolradion ett sätt att påverka skolans
innehåll och verksamhet av de krafter som för tillfället förlorat
kampen

Oln

bottenskolan? Fördes kampen nu på en annan arena?

Samtidigt är radion och andra media delar av samhällets politiska
och kulturella systenl och deras verksamheter och innehåll är inte

oproblematiska som forskningsobjekt. Medier måste förstås såväl i
relation till politiska problem som till sociala förändringsprocesser

och till innehållsliga innebörder. Det finns därför skäl att överväga
dc tcoretiska redskap som Nira Yuval-Davis och Norman
Faitclough presenterar 111cn också knyta detta till 111ctodiska öveiITä-

ganden.

Teoretiskt perspektiv
Nita Yuval-DavIs, professorn i genus och etniska studIer på Universitetet i Greenwich l StorbrItannIen, argutllcntcrar för att politik,
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identitet och kultur är intimt sammanbundna ll1ed varandra. Via

kultur formuleras föreställningar som sedan påverkar såväl individers identiteter som hela samhällens politiska system. Det är i hög
grad, menar hon, också via fö.reställningar som såväl identiteter sonl
politik omformuleras och omförhandlas. För Yuval-Davis är förmågan att styra eller påverka käl/Jlol' (eng. emotions) den viktigaste
makt som utövas i samhällen. Att styra känslor är att bedriva politik.
Det finns ett samband, menar hon, mellan föreställningar, identitet
och politiska processer eftersom de påverkar maktbalanser på tre
sätt: För det första för att de förändrar synen på det förflutna och på
framtiden. För det andra för att de förändrar organiserandet av
grupper och skapar nya. För det tredje så legitimerar de förändring
genom att betona meningen och logiken med vissa alternativ samtidigt som andra förskjuts. Genom detta sätt att resonera lyfter alltså
Yuval-Davis fram känslornas betydelse för den politiska processen. 90
Yuval-Davis ansluter sig till en tradition där politik studeras som
olika aspekter av medborgarskap. Frågan blir då vilka föreställningar
- förmedlade via kulturen - som omgärdat ett medborgarskap vid
olika givna tidpunkter samt vilka konsekvenser detta i sin tur fått för
medborgarnas liv, för de invånare i en nation vilka är i besittning av
politiska, ekonomiska och juridiska rättigheter. Eftersom det är i
mötet nlellan lncdborgaren och en uppsättning föreställningar SOlU
en väsentlig del av politik förhandlas fram, och även omsätts i praktik, blir föreställningarna avgörande för det samhälle som hela tiden
måste onlskapas.lvIaktutövning är, enligt detta sätt att se, detsamtna
som att skaffa sig tolkningsföreträde över de föreställningar om
medborgarskap som formuleras. Pör att vara medborgare måste du
per definition höra till någon större enhet, företrädesvis en nation.
Oeh för att skapa förestälhlingar om tillhörighet formuleras samtidigt föreställningar om skillnad.
Yuval-Davis formulerar sin teori med utgångspunkt från föregångarna Anthony D. Smiths och Benediet Andersons arbeten om
hur nationalitet skapas kulturellt och med utgångspunkt från en
folklig identitet. Smith talar om eilmie, en kärna kring vilken en kulturell identitet kan skapas och omskapas. För att kunna göra detta behövs ett komplex av förestälhlingar som likhet och olikhet kan relateras till. Till exempelluåste en nation utgå från en ide mu ett gelnensamt ursprung och en gemensam härstamning. En sådan myt
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ska ge svar på frågor om likhet och tillhörighet, menar Smith. På
frågan varför vi utgör en gemenskap ges svaren: Därför att vi kaminer från samma plats, samma tidpunkt och sanuna stamfäder höt vi
med nödvändighet ihop och delar samma smak och känslor. Föreställningen om ett gemensamt ursprung konstrueras till exempel gen01n att tuan framhäver ett territoriums karaktäristiska drag tillsammans med beskrivningar av specifika karaktärer hos de människor
som bebott det satnt till dessa tuänniskors språk. Därigenom fo1'tlluleras föreställningar 0111. att det finns en unik synlbios mellan en
särskild bit land och dess invånare. 91 Föreställningar kan i princip

formuleras med utgångspunkt från vilka kulturella tecken eller symboler som helst. 92 Till exempel så kan beskrivningar av kläder, arkitektur och institutioner relateras tilltuänniskors karaktärer och natu-

rens beskaffenhet och därmed utgöra grund för olika slags formuleringar. De specifika gruppidentiteter som skapas via olika föreställningar ska, föl' att betraktas som framgångsrika, också framstå 80111
unika konstellationer cftcrsOl11 de lyfter fram att gemenskapen är
unik och avskild. 93 En annan viktigt ingrecliens är ett kollektivt
namn för folket. Namnet ska fungera som kännetecken, särskilt i
historiska urkunder. Oavsett vad namnet refererar till fÖlvärvar det
medlelnmarna en speciell aura som de kan låna drag av. 94 I nära an-

knytning till detta påpekar Smith historieskrivningens betydelse för
produktionen av gemensamma mlnnen och myter. De dygder som

historieskrivningens hjältar och hjältinnor förkroppsligar måste ha
en förankring i de värden gemenskapen uppskattar." Benedict Anderson lnenar att massmedierna haft en avgörande betydelse ilnoderna nations byggen. Anderson talar särskilt om hur mecliernas
forn1 än dess innehåll verkar. Genom framför allt dagstidningar,
men även utbildningssystem och en nationell bokutgivning, placeras
människor med samma språk i så kallade "föreställda gem.enskaper"

till varandra. Trots att personerna aldrig kommer att träffas skapas
en föreställning om att de delat· en gemenskap eftersom de läser
samma tidning vid ungefir san11na tidpunkt. Tidningsläsande är på
samma gång en individuell och kollektiv aktivitet, vilket gör den så
effektiv. Den ger inte bara kollektivet en identitet utan också läsaren,
111enar Anderson. Det kollektiv Andcrson åsyftar är nationen. 96

Yuval-Davis har tillfört aspekterna kön och medborgarskap till
den här typen av diskussioncr, Likson1i fråga mu nationell identitet
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är definitioner som frammanar föreställningar om likheter och skillnader viktiga verktyg i olika tiders konstruktioner av medborgarskap
och kön." Enligt Yuval-Davis är detta också ett sätt att vidga synen

på vad nationell identitet kan vara och hur den kan konstrueras,98
Yuval-Davls ser inga enkla samband mellan föreställningar om nationalitet, medborgarskap och kön. Men det är gen01ll att studera
diskurser som skilda def1llitioner av dessa aspekter kan beskrivas.
Men forskaren bör inte gå in och studera diskurser med en färdig
och därmed i förhand bestämd uppsättning regler eller teorier om
vad som till exempel är kvinnligt eller manligt eftersom det låser
analysen vid fixerade kategorier. Det viktiga är att ta fasta på vilka
diskurser som finns och funnits och studera dem utifrån sina egna
premisser för att kunna ge perspektiv på samhällsförändringar. Yuval-Davis utgår från att uppfattningar om verkligheten är beroende
av de föreställningar som formuleras i ett samhälle. Vad som definieras som manligt och kvinnligt varierar över tid och tnellan olika
kulturer, liksom vad som definieras som till exempel biologiskt eller
socialt konstruerat kön, argumenterar Yuval-Davis. Och för att se

vilka konstruktioner av medborgarskap som funnits vid olika tidpunkter föreslår Yuval-Davis att tuan försöker se hur relationen
mellan en gen1cnskap och en stat definierats, till exempel i vilken

grad medborgaren kan påverka gemenskapen och omvänt hur gemenskapen kan påverka medborgaren." Forskningsuppgiften blir
inte att finna en beL-ist relation mellan nationsstat-gemcnskap-l11edborgare eller nationsstat-nledborgare utan snarare att se hur dessa
rc1ationer konstruerats specifikt i olika kontexter, till exempel via

olika medier.
När Nira Yuval-Davis placerat kön i centrum för hur relationer

mellan kultur och politik kan användas för att skapa föreställningar
om medborgarskap och nationalitet har hon rc1ativiserat nations be-

greppet i högre grad än Smith och Anderson. Föreställningen om
nationen S0111 n10nolitisk och enhetlig är menar hon, resultat av ett

manligt sätt att använda och analysera begreppet. Problemet är att
kvinnliga erfarenheter och sätt att formulera sig ofta uteslutits ur
dessa resonemang. Yuval-Davis visar på exempel där kvinnor strävat
n1er efter att upplösa föreställningen 0111 nationen son1 en och enhetlig än att förstärka den. I fredssträvande processer har till exem-

pel kvinnor lyft fram likhet snarare än skillnad mellan nationer och
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folk. Detta är dock inte entydigt. Hon visar också hur kvinnor i
många fall fungerat som bärare aven traditionell nationell identitet.
De rep.roducerar seder och bruk som i sin tur används för att påvisa
närvaron av ett kulturarv. I-Ian har således utgått från hur kulturella
tnarköret använts 11len funnit att de, ur ett könsperspektiv, fungerat

såväl frigörande SOIU frlhetsbegränsande.lOO
Yuval-Davis Lister således stor vik! vid den kulturella produktionens betydelse i analyser av nationella kollektiv samtidigt som hon
relativiserar synen på vad kulturell produktion är. Den kultur som
produceras behöver inte uppfattas som något statiskt och entydigt
av samtliga medlemmar i ett kollektiv. I stället bör kulturell produktion studeras utifrån utgångspunkten att den är ett slags slagf:1lt där
dynamiska sociala processer opererar och där olika röster

ll1Cd

sina

tolkningar av världen blir mer eller mindre präglad av hegemoni,
som om de vore naturliga, entydiga sanningar. Snarare än att studera
kulturell produktion som cluanerande från en gemensanl utgångs-

punkt, bör den alltså betraktas som en arena med motsägande definitioner av vad SQIU ska uppfattas SOIU mening, Kulturell hegemoni
bör, menar Yuval-Davis, betraktas som ett resIlItat aven hegemonis
strävan - som kan vara nlcdveten eller otnedveten - och den är star-

kast där dess förespråkare befinner sig. 101 Härav följer att det är mer
rimligt att tala om en nations kulturer i plural än kultur i singular och
kulturell produktion kan i varierande grad vara ett fatum för en eller
flera föreställningar. Härav följer också att det finns flera nationella
identitete.r och föteställningar om nationen än en.

Liksom vid andra typer av kulturella konsl1uktioner skapas och
återskapas gränser och föreställningar om den andre specifikt i rc1ation till tid och kontext. De kan vara dynamiska, n10tsägelsefulla och

de har olika tillgänglighet för skilda sociala kategorier eller gmpper.
Trots att nationella så kallade "förcställda gemenskaper" fÖi\Täntas
skära genotn skillnader beroende på klass, kön ellcr andra regionala

olikheter, blir de ofta i stället markörer för utanförskap.102 YuvalDavis menar att vilket kulturellt tecken som helst egentligen kan bli
en gränsdragandc marköt som skiljer ut ctt tji från de andra. Hur
framgångsrik en föreställning blir är beroende av vilken eller vilka
diskurser som blir dominerande samt huruvida en hegenlOni kan

skapas och upprätthållas eller inte. Det är viktigt att lyfta fram att
Yuval-Davis relativiserar dikotomiers betydelse j kulturell produk20

tian i högre grad än sina föregångare Smith och Anderson. Hon
betonar, sonl sagts, att dikotomier inte behöver vara konsekvent

eller entydigt konstruerade. Det kan tvärtom vara så att det är de
mångtydiga föreställningarna som får störst genomslag eftersom dc
kan användas i olika kontexter med skilda betydelser. En föreställning som i ett sammanhang framställs som inkluderande kan i en
annan kontext fungera i rakt motsatt riktning, vilket gör det viktigt
att studera ett stort tuaterial innan några betydelser fastställs.
Yuval-Davis tuenat· att en gemenskaps framgång snarast bör
mätas genom den grad den lyckas framställa sina sociala och kulturella konstruktioner som så att säga naturliga, sonl 0111 de vore
grundläggande, oantastliga och sanna beskrivningar aven verklighet
styrd av biologi och naturvetenskapligt befasta lagar. lOJ En viktig
ingrediens i detta är att framställa en gränsdragning mellan ett tJi i
motsats till de andra som ett självklart sätt att avskilja en specifik gemenskap. I<:'onstrueralldet av sådana gränser - Yuval-Davis använder
begreppet "boundary constructions" - sker i huvudsak genom olika
framställningar av kulturella skillnader i relation till den and,., något
främnlande. 104 Olika föreställningar kan användas för att fonuulera
såväl uttalade som indirekta forlnuleringar om ett tJi i relation till de
andra.
Hur ska då detta kunna studeras i skolradion och Folkskolans
bamtidnillg? Det är i detta sammanhang lingvisten och tnasstuedieforskaren Norman Fairc!ough blir användbar. Med utgångspunkt
från teorier och metoder från skilda discipliner, från till exelupel
lingvistikens, historievetenskapens och andra samhällsvetenskapers
områden, har Fairclough utarbetat en metod för att studera samhälleliga förändringar via framför allt texter producerade i offentliga
sam111anhang, till exempel press, etermedier eller statliga utredningar. De metodiska redskap han anvisar ska presenteras närluare och i
relation till det material som studeras i föreliggande avhandling.

Metod, material och urval
I likhet med Nira Yuval-Davis, har Norman FairC!ough inspirerats
av Michel Foucaults sätt att beskriva makt som en relationell och
pågående aktivitet. Liksom Foucault anser FairC!ough att det är via
studiet av diskurser som nlan kan se hur sociala förändringar k011121

mer till stånd. FairC!ough vill dock lyfta fram en aspekt som han anser att Poucault faster för liten VIkt vid, nämligen de diskursiva

praktiker som enskilda texter och samtal utgör. IOS Det är i de språkliga praktikerna som en individs identitet förhandlas fram. Identitet
är därför inte ett statiskt tillstånd utan det kan hela tiden förändras.
Samtidigt är dessa praktiker impregnerade med politiska föreställningar och det är i de språkliga praktikerna som det individuella och
allmänna, här menat det politiska,

ll1ÖtS,

Att använda språk, såväl

verbalt som bilder eller kroppsspråk, är en social handling, argumenterar Fairclough, som vill betona aktörernas betydelse för sam-

hälleliga förändringsprocesser. lOG Det råder ett dialektiskt förhållande mellan enskilda aktörer och en övergripande samhällelig nivå.

Mellan dessa finns institutionella miljöer där positioner och förändringar förhandlas fram. Samtidigt som skilda institutionella miljöer
skapat· olika förntsättningar för de enskilda aktörer som befmner sig
i dem, så bidrar aktörer till att förändra institutionella miljöer. Ingen
nivå fungerar autonomt och oberoende av övriga nivåer. 107 Som en
konsekvens av detta tnåstc tuan studera diskursct på olika nivåer,

enligt FairC!ough. lOs
Förutom att studera en enskild text eller samtal böt man studera
de föthållanden under vilka dessa kOllunit till. Fairclough nämner

särskilt produktionsbetingelser, distribution och konsumtion. Dessa
förhållanden är beroende av skilda ekonomiska, politiska och insti-

tutionella förntsättningar och de aktörer vilka befinner sig där. Särskilt produktion och konsumtion påverkas av sociala och s trukturella konventioner och hur skilda aktörer använder dessa för att positionera sig. På så sätt kommer också en tredje nivå med i analysen,
nämligen en social. 109 Det är genom att relatera den sociala praktiken

till skilda politiska och ideologiska föreställningar som politiska förändringsprocesser kan synliggöras. 110 Dc maktrelationer som förhandlas fram och används på de lägre nivåerna, i enskilda texter och
de förhållanden i vilka de producerats, används också på strukturell

nivå i samhället, på politisk nivå. Politiska och sociala förändringsprocesser lämnar spår i enskilda texter, n1enar Fairclough. 111

Avhandlingen består av tre delar vilka i vid mening kan sägas
n10tsvara de nivåer Fairclough diskuterar. l<apitel två behandlar förhållandena kring produktionen av texterna; de institutionella nllljöer
i vika texterna producerats, vilka sotn producerat dem samt de för22

hållanden som varit bestämmande för konsumtionen. För att vidga

perspektivet utanför de texter som producerades för bam har jag
även studerat texter produceradeför V/lXlla. Eftersom de barninriktade medierna, skolradion och Folkskolcms bam/idllillg, förmedlades
inom undervisningsväsendet har jag valt lärarpress från olika fackliga
förbund för att kunna göra jämförelser mellan de olika grupperna.
Manliga och kvinnliga folkskollärare hade liksom läroverkslärarna
olika fackliga organ." 2 Syftet har varit att se vilka föreställningar
som formulerades av olika lärargmpper for lärare. l13 Jag använder
materialet för att förstå vilka politiska och sociala stmkturer som
omgärdade lärarkårens aktörer, vilket också, enligt Faireloughs sätt
att resonera, får konsekvenser för de innehållsanalyser som följer i

kommande kapitel. I kapitel sju relateras de olika nivåerna till varandra och till tidigare forskning för att se hur de föreställningar om
demokmti, lncdborgarskap och kön S0111 kommunicerades till barn
förhöll sig till de som formulerades på nationell nivå.
Kapitlen tre till sex består av innehållsanalyser av skolradioprogram och Folkskolans bamtidllillg. Det övergripande syftet har varit att
finna hur olika föreställningar 0111 samhället formulerades både vad

gällde synen på hur samhället kunde organiseras och hur dess medborgare skulle bete sig. Innehållsanalysen har således gjorts för att
synliggöra strukturella likheter och skillnader mellan såväl texter
som bilder med utgångspunkt från följande frågor:
•

Olika aktörer. Vilka gjordes till huvudpersoner i texter,
ljud- och bildmaterial? Vad fick de göra? Vilka kön hade
de? Var de barn eller vuxna? Vilka andra sätt användes
för att beskriva aktörerna?

•

Olika miljöer. Var befann sig de olika aktörerna? Hur beskrevs platserna?

Alla dc svar SOln genererats av den här sortens frågor har sedan satts

i relation till varandra och följts upp med nya frågor: Om huvudpersonen var ett barn, vilket kön hade det, vad fick det göra i vilka

miljöer och vilka relationer till andra personer skapades? Eftersom
det vore en on1öjlighet att redovisa alla tänkbara kombinationer som
det här sättet att arbeta genererar, har jag i avhandlingen talat om
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när ett exempel är typiskt eller atypiskt. I ett första skede har jag utgått från de resultat som en kvantificting av svaren givit så har tex-

terna sedan behandlats kvalitativt. Den kvalitativa analysen har inspirerats av Norman FairC!oughs metod. Texterna har studerats på
ordnivå för att se hur enskilda ord använts och getts mening.!14 De
har också studerats på meningsnivå och på en Iller övergripande
nivå där textetnas sUuktur stått i fokus. Hur organiserades till exem-

pel ett radioprogram eller en tidningsberättelse och hur förhöll sig
olika textdelar till varandra? Fanns till exempel liknande teman eller
metaforer i olika texter och hur kunde dessa i så fall generera likartade eller motsägande föreställningar?!15 Och vilka funktioner fick
användningen av pronomen för att skapa föreställningar om likheter
och skillnader, inkludcringar och exkluderingar, en nationell identitet
bestående av ett vi i relation till de al/dra?! 16
Pörutoln att studera dc texter som produceras i samhällen menar
FairC!ough att man kan studera språklig interaktion mellan personer
för att se hur sociala förändringsprocesser verkar mellan enskilda
aktörer och stötte strukturer. I interaktionen - det kan vara intervju-

er i tidningar, etermedier eller bandupptagningar av samtal - förhåller sig deltagarna till en uppsättning regler om vem som ska tala, hur
mycket varje talare ska tala eller vad samtalet ska handla om, för att
nämna några exempel. Olika miljöer kan låna enskilda aktörer verktyg som de kan använda för att positionera sig i relation till andra
aktörer. Till exempel så kan en viss titel, exempelvis en journalist i
en radiointervju, ges andra förutsättningar att styra ett samtal än

dem som den intervjuade har till sitt förfogande. Med detta inte sagt
att journalisten äl' den med entydigt mer eller högre makt. Den intervjuade kan också använda strategier som, i relation till lyssnarna,
till exempel ger ökad trovärdighet eller mer sympatier än de journalisten förmår skapa. Genom att bryta upp interaktionen och se hur
den äl' sliukturerad kan man synliggöra hur positionerillg går till vid
ett givet tillfalle, i en given miljö. I kapitel sex kommer, som påpekats, material där barn gjorts till medverkande att studeras utifrån en
sådan utgångspunkt. Frågan är vilka föreställningar om demokrati
och lnedborgarskap som skapades via de sätt

S0111

barn och vuxna

samtalade på och hur barn samtalade med varandra.
Att presentera en innehållsanalys så att läsaren får en uppfattning
om hur den text som analyseras såg ut från början är ingen lätt upp24

gift. Varje försök att förkorta eller sammanfatta ett material innebär
val och tolkningar av någon annans sätt att uttrycka sig. FÖ1UtOtll att
direkt citera ett material finns det inga sätt att återge det utan att val
och tolkningar får betydelse. I avhandlingen presenteras analyser,
kommentarer, referat eller citat hämtade ur det empiriska materialet
tillsammans, som en sammanhållen text. Detta har jag gjort med
utgångspunkt från övertygelsen att alla dessa delar i någon mening
är beroende av 111ina tolkningar och val.t 17 Men gen01TI att använda

en stor andel citat erbjuds ändå läsaren möjlighet både att avgöra om
min tolkning förefaller rimlig och att göra alternativa tolkningar.
I innehållsanalysen har ingen hänsyn tagits till vilka ätnneSollltåden de olika programmen sorterats under i de tillhörande skolradiohäftena. Sändningsdatum anges i noterna och i de fall programtitlar
tagits med har dessa placerats inom citattecken. ÖV1'iga citat är
hämtade direkt ut· program. I bilaga ett [11ms en sammanställning
över programtitlar efter sändningsdatum med programmakare angiven för hela årgångens utbud. För tidningen gäller att titlar på berättelser och serier angivits med citattecken medan anvisningar till
tidningsnummer finns i noterna (i bilaga två finns berättelserna uppräknade). Liksom för skolradion har citattecken enbart använts vid
direkta citat.
Vuxenperspektiv på barn
I avhandlingen gör jag inga anspråk på att beskriva eller uttala mig
om barns livssituationct. Det är i stället de föreställningar som formulerades i texter och bilder för barn vid mitten av 1930-talet som
studeras. Samtidigt utgår jag från perspektiv där det hålls fram att de
fötcställningat SOln produceras i olika samhällen får konsekvenser
för hur invånarna uppfattar samhället och sin egen relation till det,
till identiteten sonl individer och som delar av ett kollektiv. liS
Att barn kan vara föremål för de föreställningar som formuleras
är ett förhållande som inte diskuteras av Nira Yuval-Davis eller
Norman FairC!ough. Men deras utgångspunkter kan kompletteras
med forskning som fokuserat på barn och identitetsformering. I
studier av hur barn fortnar egna identiteter betonas att barn själva är
aktiva i skapandet aven eller flera identitet/er i relation till omvärlden. Otnvärlden förser barn tncd olika material sonl de kan använda
föl' att förhandla f tam egna identiteter. Ett område ba111 använder
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sig av i identitctsformeringen är dc föreställningar sonl fonuuleras i
olika medict, via tal, texter och bildcr.t 19 Gln vi sätter samman dessa
perspektiv, det vill säga hur kultur, identitet och politik hänger
salnman med individets och mer specifikt, barns identitetsformering, skapar detta tydliga förutsättningar för att även i ett historiskt
perspektiv lyfta fram medieproduktion som haft direkt fokus på
barn. En sådan produktion har varit framställd av vuxna vilket i sin
tur ger anledning att göra några övclvägandcn.
Ett grundantagande i avhandlingen är att vuxna på olika sätt kan
ha använt barn för att tillgodose egna inlressen. För både Fo!ksko!ClfIJ'
bal1ltidning och skolradion gäller således att i de faU barn kommit till
tals, genom insändare eller luedverkan i program, har detta skett på
vuxnas premisser gcnotll att vuxna på olika sätt orkestrerat barn.
Det är viktigt att poängtera att avhandlingen hela tiden behandlar de
föreställningar som producerats al) vuxna fli)" barn via språkliga yttranden. Vuxna har formulerat föreställningar SalU dc ansett viktiga
att förmedla tiU det uppväxande släktet. Som framgår ovan utgå!' jag
från ett perspektiv enligt vilket olika kategorier vuxna, vad gäller till
exempel yrkes- och köns tillhörighet, kan ha haft skilda syften med
verksalnhcterna.
En viktig fråga är således vilken bild av barn och barndom de
vuxna konstruerat genotn vad dc Id/i! barn säga. 120 Perspektivet äl'
viktigt för båda medierna men mest för skolradion. I radion gjordes
program med medverkande barn och från skolradioledningens sida
fanns ett uttalat syfte att programmen skulle framstå som så realistiska SOln möjligt. Vad som var en verklig situation och hur den gestaltades blev således resultat av programlnakarnas konstruktionet,
Dessa säger något inte bara onl att barn skulle delta i programmen
utan också i vilka sammanhang och i vilka roller. Trots sin realistiska
prägcllästes programmen, som i de flesta faU var dialoger, upp från i
fÖlväg skrivna manusktipt. De lästes inte direkt utan de medvetkande hade först övat och rcpeterat vad SalU skullc sägas cftetsom det
gav ett lller verklighetstroget sätt att tala. 12l
Föl' de lyssnande battlen var aldrig detta någon fornmierad kunskap. För dem som lyssnade kan just det drag av äkthet S0111 progl'ammakatna eftersträvade ha ökat sändningarnas autenticitet, vilket
också var vad de 1!UXna ville uppnå. Även Oln 'V11xna anvlillde barn för
egna syften, till cxenlpel för att stärka en yrkesroll eller förmedla ett
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demokratiskt ideal, så finns det egentligen ingenting som talar om
hur det påverkade lyssnarna. Det vi kan studera är hur, var och i

vilka situationer barn framställdes för andra bam vilket kan synliggöra vilka föreställningar som vuxenvärlden prenlierade och vilka
föreställningar om hur barn fÖlväntades vara som 111ötte barn. Eftersom mitt intresse varit l11cdiaproduktion och de budskap som via

dem formulerats för och av barn har valet av det specifika året 1935
för en innehållsanalys skett av flera organisatoriska skäl. Skolradions
organisation blev fast först läsåret 1930/31 och samtidigt formulerades målsättningen att folkskolan skulle vara den huvudsakliga målgruppen och inte läroverken, vilket var den ursprungliga iden. l22
Folkskoleprofilen befastes ytterligare då folkskollärare Henrik
Berglind anställdes som ansvarig för skolradion år 1933. 12.1 GellOm
att studera perioder i och kring förändringar av organisationen hoppas jag kunna se vilka argument skilda aktörer använde för att driva
verksamheten i för dem önskvärda riktningar. 1c'o/ksko/clIIs barntidnillg
fick också andra förutsättningar år 1929/30. Ar 1929 fÖlyärvade
Albert Bonnier förlag tidningen. En ny chefredaktör tillträdde år
1930. Det var överläraren och redaktören Cyrus Graner. Han skulle
inneha posten till sin död år 1938. 124
För skolradion finns också andra viktiga argument för att välja år
1935. För det första hade lyssnarsiffrorna, som stadigt tilltog, hunnit
öka betydligt efter fem år (liksom radioinnehavet överhuvudtaget
bland befolkningen). Spridningen blev således betydligt större, från
cirka 20 000 lyssnare år 1929/30 till cirka 125 000 år 1936. 125 För det
andra blev dokumentationen mer omfattande ju längre verksamheten varit igång. Andelen sparade progranunanuskript var iner 0111-

fattande år 1935 än något tidigare år även om en del program saknas.

Samtliga analyser av skolradions program har utförts på efterlämnade luanuskript eftersom antalet sparade program är lnyckct
litet. Aven Oln l'öster, tonfall och uttal gått födorade är innehållet i
1l1anuskripten i stort sett överensstämmande med vad som sändes.
Programmakarna granskades aven tjänsteman från Radio~änst som

kontrollerade att de höll sig till det på förhand skrivna manuskriptet. 126 Flera manuskript är utförda i talspråk, vilket troligtvis återspeglar en önskan att minska prägeln av uppläsning av programn1en. 127
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Skolradions arkivmaterial flnns i Sveriges Radios Dokumentarkiv
i Radiohuset, Stockhohn, under avdelningen }<oredragsavdelnillgen Skolradio. Viktigast har varit protokoll från konferenser, ämnesordnade
handlingal' samt olika sammanställningar av och omdömen 0111
verksamheten, ofta i form av så kallade skolradiorapporter eller
skolradioenqucter. Rapporterna har sänts ut till sådana skolor och
lärare som rekvirerade skolradiohäften från Radiotjänst/Skolöverstyrelsen. Det är alltså bara de SOln visat ett eget aktivt intresse för
verksamheten som fått möjlighet att yttra sig om skolradion, vilket
utgör ett metodiskt problem. De som avsåg att lyssna och verkligen
gjorde både det och sände in rapporter kan antas ha haft en i grunden positiv inställning till verksamheten. Dc S0111 av något skäl inte
använde skoli'adion har inte kunnat uttala sig. Risken är att de åsikter och o111dömen som finns bevarade är mer positiva än vad 80111
skulle varit fallet om även de som inte använde radion i undervisningen gjort rapporter. Faktum är att det flnns få kritiska röster angående skolradion i skolradions arkiv, vilket också skulle kunna för-'
klaras med att Gustaf ägren, dåvarande skolradiochef, gallrade arkivet under femtiotalet. Kritiska röster kan då ha sorterats bort. Skolradions ansvariga, fÖfSt läroverksläraren Gösta Bergman och efter år

1933 folkskolläraren Henrik Berglind, har i egna skrifter framställt
organisationen SOln konfliktfri, vilket knappast kan betraktas som
annat än väntat: eftersom de båda vat involverade och engagerade i

verksamheten.!28 Det förtjänar dock att påpekas att det är deras egna
tidiga versioner av hur skolradion organiserades som hittills utgjort
grund för histotieskrivningen kring skolraclion. 129
I arkivmaterialet finns inget sonl tyder på att någon varit kritisk
till skolradion som ide men olika företrädare hal' velat ge den olika
form och innehåll. 130 Det är i lnaterial utanför skol.radions organisation kritik nlOt verksamheten står att finna. Till exenlpel så framförde kvinnoorganisationer kritik nlot hur verksamheten organiserades.!3! I dokument från skolradions verksamhet har jag lagt särskild
vikt vid diskussionerna kring val av programforlner och programlnakare salnt än1nena medborgarkunskap och svenska språket eftersom dc, i samtiden, relaterades till olika delnokratiska ideal. 132 Undersökningen har varit mest utförlig från år 1929 fram till och med
år 1935 även Oln den senare delen av trettiotalet också studerats.
Tyngdpunkten på den tidiga perioden motiveras av att det var då de
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förhandlingar som pågick kring skolradions start ägde rum. Efter år
1936 inträdde inga avgörande förändringar utan organisationen och
innehållet hade fotlnaliscrats. 133

Förutom skolradions arkiv finns uppgifter om sändningar, progmmmakate och en kort presentation av varje program - ofta 11lcd

någon form av illustrationer till - i de skolradiohäften som Radiotjänst producerade. Det var meningen att varje barn skulle ha ett
eget häfte när de lyssnade på programmen. Detta skulle utgöra underlag för såväl förberedelser som efterbehandlingar av sändningarna. Häftena rekvirerades från Radiotjänst eller SkolöverstyrC!sen. I
regel producerades tre häften per ternun under 1930-talet; ett för
folkskolans allmänna sändningar, ett i norska och danska och ett för
främmande språk. De häften som gjordes för folkskolan kallades
från år 1930 och framåt SvenJ'ka fiir,drag. Man gjorde alltså ett sådant
häfte per ternUn från och med år 1930. 134 I avhandlingen har dessa
använts för alla programuppgifter utöver år 1935 års produktion. Ar
1935 har både manuskripten från sändningarna och häftena studerats.

Till skillnad från skolradion finns endast ett mycket begränsat arkivmaterial bevarat kring barntidningens redaktion, vilket gjort det
svårt att få en uppfattning 0111 redaktionens satnmansättning och
arbetsvillkor. Det har dock varit lättare att studera vilka som var
medarbetare i tidningen. I Folksko!cllls bamt/dn/llg finns uppgifter om
namn både på de som bidragit med berättelser, illustrationer och
serier. Med hjälp av SvellJ'kt fiiifattadex/koll 1900-40 och 1941-50
har uppgifter om medarbetarnas utbildning och i vissa fall även deras övriga produktion kunnat fastställas. Folk.JkolallS bamtidll/ng har
också varit föremål för ett tidigare avhandlingsarbete. I L/slI/llg fdr
jolkets bam behandlar Sonja Svensson såväl tidningens tillkomst som
dess redaktion och policy under tidningens inledande verksamhet
under åren 1892-1914. 1930-talet faller således utanför Svenssons
avhandling även om hon gör en rad hänvisningar ända fram till
1970-ta1et. För nug har särskilt uppgifterna om 1930-talet varit av
stort värdc,135

Jag använder även offentligt material för att kunna föra en utvidgad diskussion omkring skolradions och FolkskolallJ' bamtidll/llgs
kopplingar till den nationella politiken. Ett Ui'valläroböckel' i med-
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borgarkunskap har också fått fungera som underlag för en sådan
diskussion, eftersOl11 det är ett ämne som fokuseras i avhandlingen.

Avhandlingens uppläggning
Låt mig återkomma till avhandlingens problemställning. i930-talet
var det decennium då både den politiska debatten och politiska reformer inriktades mot att fÖl'Verkliga ett svenskt folkllem, välfardsstaten. Tidigare forskning visar, med utgångspunkt från de politiska
debatter som fördes på nationell nivå och från de reformct som ge-

nomfördes, att den nya välfardsstaten bland annat skapades kring
betydelseförskjutningar av begreppen demokrati och nationalism.
Jämlikllet, samarbete och aktivitet var viktiga ingredienser i dessa
omformuleringar. Rösträtten hade gjort alla myndiga invånare till
medborgare och detta aktualiserade demokratins och därmed medborgarskapets innebörder. Såväl kvinnornas som arbetarklassens

deltagande i välfardsprojektet uppfattades som centrala frågor. Men
i detta sammanhang blev även barnen viktiga och detta fick konsekvenser föl' diskussionerna kring undervisningsväsendets utfortuning.
Under i930-talet kom en stor del av den politiska debatt som fördes
om folkskolans utveckling att handla om dess förhållande till läroverket och andra skolformer. I grunden var det en fråga om vilka
dClnokratiska ideal som skulle' styra hur undervisningsväsendet organiserades. Paktum är att barnens delaktighet i samhällsprojektet
definierades som en utbildningsfråga där både klass och kön var
vik tiga aspek ter.
Sedan iSOO-talet fanns en livaktig dagspress där skilda politiska
ideer presenterades och diskuterades. Under i920-talet hade det
skapats ett nytt sätt att k0111111unicera med befolkningen, nämligen

via den allmänna mndradion och på i930-talet började gradvis innehållet att politiseras i ökad utsträckning. I samtiden uppfattades
radion

S0111

ett viktigt instrument för samhällets styrning och där-

med var dess funktion som folkbildare självklar. Lika självklart va.!'
det dock inte hur detta innehåll skulle utformas eller vilka som skulle
utfOftna det. Liksom undervisningsväsendets utforn1ning diskuterats

sedan några decenniet tillbaka var även folkbildningens fonner och

innehåll under debatt. I likl,et med undel'Visningen ansågs kulturen
betydelsefull för vilken sorts medborgare barnen skulle växa upp till.
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Parallellt med denna process skapades ett speciellt fomm för barn i
skolan - skolradio. Batn sattes i fokus för en ny verksamhet som
skulle fyllas med innehåll. Denna verksamhet hade beröringspunkter
såväl lned uncictvisllingsväsendet, lunciradions organisa~tion, dagspressen sonl tued regeringsmakten. Det är 1110t bakgiund av dessa
diskussioner som frågan om skolradions innehåll och roll blir relevant. Trots försök hade utbildningssystemet inte förändrats i någon
avgörande mcning. Företrädare för progressiva ideer hade inte haft
förmåga att genomdriva en bottenskola och skillnaderna mellan läroverk och folkskola bestod därför samtidigt som folkskolans organisation i sig var komplex och svår att överblicka. Undervisningens
former och innehåll hade inte heller förändrats. Det är jnst i denna
skärningspunkt mellan politik, ntbildning, ett nytt medium och en
intiktning på barn 80111 fönltsättningarna för den centrala forsklungsfråga som styrt avhandlingen skapas. På vilket sätt kan skolradioverksamhetens utfonnning och innehåll förstås i relation till de
(skol)politiska och kulturella spänningar som rådde under 1930talet? Var de barniniktade medierna delaktiga i formuleringarna av
en välf,irdsstat? Fanns några avgörande skillnader mellan en tidning

och radion? Frågan har relevans också mot bakgrund av det faktum
att dessa ideer - trots dc avgörande skillnader sonl fanns inom befol1mingen med avseende på ekononuska-, sociala- och genustelate-

rade skillnader - fick ett folkligt stöd på ett sätt som tidigare forskning egentligen inte diskuterat. Skolradion och FolkJ'kolalls ballltidllillg
ska alltså studeras som fora för formuleringar av politiska begrepp.
Frågan har dels en innehållsaspekt som rör vilken typ av föreställningar som förmedlades och dels en formell aspekt där själva organisationerna och aktörerna hamnar i centtum.
Innehållsanalysen utgår från ett teoretiskt perspektiv där såväl
det demokratiska som det nationella medborgarskapet placeras i
centrum. En utgångspunkt för att närma sig frågan både om hur ett
demokratiskt medborgarskap och en nationell identitet skulle utformas, har varit att studera vilka föreställningar sonl användes för

att definiera vilka de önskvärda respektive icke önskvärda medborgarna i välfardsstaten var eller skulle vara. Det har handlat om att
studera hur föreställningar onl relationen lnellan ett vi och de andra
formulerats jlk bam, Pörutom att analysera vilka människot sonl
skildes ut från varandra har relationen nlellan barn och vuxna och
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mellan manligt och kvinnligt betraktats. Det är alltså framställningen
av relationer lnellan människor, mellan könen och generationspro-

blematiken som stått i fokus för undersökningen.
Det material som studerats i avhandlingen har inte uppmärksammats i tidigare forskning. Ambitionen att både försöka synliggöra vilka som producerade innehållet i skolradion och }<olkskolalls
bamlidllillg och vad innehållet bestod av har fått konsekvenser för
avhandlingens disposition. Kapitlen två och tre behandlar producentkontexten på olika nivåer. I kapitel två utreds skolradions tidiga
organisering. Här studeras vilka aktörerna var och hur man argutnenterade föt en skolradioverksamhet. Barn var verksamhetens
målgrupp. Användes detta av några särskilda aktörer? I-lur gjordes
det i så fall och vilka konsekvenser fick detta i sin tur för innehållet?
Kapitlet avslutas med en genomgång av de föreställningar om medborgarskap som mötte aktörerna inom skolradions verksamhet. Olika lärare skulle påverka barn men vilka föreställningar hade de själva
att söka inspiration ur? I avhandlingen har olika lärartidningar använts för en sådan analys. Genomgången ska också betraktas som
ett försök att kontextualisera de föreställningar 0111 demokrati och

medborgarskap som formulerades i mitten av trettiotalet. Detta är
en bakgrund som innehållsanalysen av medier för bam - skolradion
och Folkskolalls bamlidllillg - kan förhållas till.
I kapitel tre studeras vilka förutsättningar som gällde för det specifika år som valts ut för innehållsanalysen. En övergripande målsättning är att studera huruvida inriktningen på barn fick några konsekvenser för vilka som medverkade och för hur innehållet strukturerades. Frågan besvaras genom att se vilka 80111 producerade inne-

hållet just detta år. Fanns några avgörande likheter och skillnader
me//all medierna med avseende på andelen män och kvinnor eller
vilka yrkeskategorier 80111 fanns representerade? l'vlcn 1uediernas innehåll studeras också på en övergripande, kvantitativ nivå för att belysa ovanstående fråga. Fanns några avgörande skillnader 111ellan

medierna med avseende på vilka som hade gjorts till aktörer i texter
och bilder och mellan de miljöer som beskrevs i dessa textcr och
bilder? I och med att dessa frågor besvaras blir hela 1935 års innehåll genomlyst. Följande tre kapitel har inga ambitioner att beskriva
hela innehållet utan fokuserar på dc frågor som ställs i innehållsanalysen.
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Innehållsanalysen tar, S0111 nämnts, sin utgångspunkt i frågan 0111
vilka föreställningar 0111 111edborgarskap och demokrati S0111 formulerades för barn år 1935. Nationell identitet och kön hetraktas som
två viktiga dimensioner i hur föreställningar om medborgarskap kan
formuleras. Med den teoretiska och metodiska utgångspunkt som
valts för avhandlingen kan samtliga dessa cllinensioner sammanfattas
i termer av hur föreställningar 0111 ett vi formulerades i relation till de
andra. Vi är de goda exemplen medan de andra är dc dåliga. Det finns
ett relationellt samband mellan dessa håda ytterligheter eftersom den
ena kan användas för att säga något om den andra och oluvänt. Kapitlen fyra och fell1 är innehållsanalyser som belyser hur föreställningar otn ett vi och de andra fonnulerades. Kapitel fyra tar fasta på
hur det svenska samhället framställdes. Vilka personer fick agera
som förebildet respektive varnande exempel i respektive material?
Vad fick de göra? I vilka miljöer befann de sig och hur heskrevs dessa? I<apitel fem utgår från sanltna sorts frågor men där har resan fått
fungera som strukturerande tema. Genom att se vilka föreställningar
som omgärdade resande blir det tydligt inte bara vilka som fick ta
roller som framgångsrika resenärer utan också vilka tniljöer och invånare sotn framställdes sonl goda respektive tmndre goda exempel,
vilka som skulle vara inkluderade respektive exkluderade medborgare såväl inom sotn II/m!}?jr det som definierades som den egna nationens gränser.
I kapitel sex står dialoger i fokus. Överensstämde de föreställningar om medborgarskap SOln formulerades via texternas innehåll
med de budskap som via språkliga praktike!' framfördes med och till
skolbarn? Det handlat med andra ord otn att studera huruvida barn
fick ta roller sotn motsvarade de sonl ·vuxna gav sig själva eller o.m
de på andra sätt gjordes aktiva och deltagande eller underordnade.
Om man till exempel Jade att barn skulle vara aktiva fick dc sedan
vara det och i så fall på vilka sätt?
I kapitel sju följer en diskussion där dc olika medierna förhålls till
och jänlförs med varandra tned ambitionen att besvara de huvudftågor SOln ställts i avhandlingen: Vilka fotlnulerade de föreställningar
sonl kommunicerades till barn via medierna och hur kan de föreställningar SOl11 fot111ulerades förstås i rc1ation till uppfattningar 0111
medborgarskap? Hur kan de föreställningar som utlades jiir b,,1'lI i sin
tur förstås i relation till den politiska förändringsprocess samhället
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samticligt genomgick. För att kunna lyfta frågan till den samhällsförändring som ägde mm under 1930-talet kommer avhandlingens resultat att förhållas både till de beskrivningar av decenniet som gjorts
i ticligare forskning och till samtida texter, företrädesvis statliga utredningar och läroböcker i medborgarkunskap för folkskolan. Till
att börja med ska aktörerna studeras. Vilka var det som ville göra
skolraclio för barn?
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KAPITEL 2

Aktörer, strukturer och lärarpress
Skolradions bärande tanke är att från en centralort till landets
skolor fundradicra för undervisningen värdefulla program. Rundradion ska inte ersätta läraren, men den kan komplettera och j\Justfcra hans undervisning genom att tillföra skolorna 'D'a personligheter, '!ya tankar och ID'(1ord.!

Dc lnotsättningar som funnits mellan lärare i folkskolot och läroverk sedan slutet av ISOO-talet fick betydelse också när en skolradio
skulle DI'ganiseras. Motsättningarna hade sitt ursprung i diskussionerna 0111 införandet aven gctuensam bottenskola. 2 Konflikten accentuerades när 1927 års skolreform genomfördes. De som var föt
bibehållandet av ett parallellskolesystem vat kritiska eftetsom reformen skapade ytterligate en koppling mellan folkskolan och de högre
skolformerna. De S01ll därClllot var för en gemensam bottenskola
föt alla barn ansåg att reformen beCiste rådande system på ett oacceptabelt sätt.'
Hur förhöll sig aktörer från dessa skilda områden inom nndetvisningsväscndct till en ny skolradio? Ivran bör i det sammanhanget
också uppmätksamma den gamla konflikt som fanns mellan manliga
och kvinnliga folkskollärare. Sedan decenniet tillbaka konkutrerade
de onl tjänster och löner. 4 J-lut kan argutl1cnt onl valet av organisation, programmakare och program former förstås i rc1ation till olika
lärargrupper. Vilka var, för att anknyta till citatet ovan, villiga att använda de nya personligheter, tankar och ord skolradion ville erbjuda? För att kunna disktlteta detta börjat kapitlet i skolradions organisation för att sedan övergå i en genomgång av olika lärarfackliga
tidskriftet. I en avslntande diskussion förhålls de två delarna till varandra. Jag bötjar med att beskriva de övergripande sUuktutet som
fick betydelse för skolradions otganiseting för att sedan studeta hur
lärargrupper och enskilda aktörer argumenterade.
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Skolradions organisation under 1930-talet
Radion är en auktoritet, då det gäller att påverka eleverna i en eller
annan riktning. s

Ar 1925 erhöll Radiotjänst statlig koncession att bedriva nationella
rundradiosändningar i Sverige. Radiotjänst var nära knutet både till
pressen och regeringens kontroll. Genom att ge korta koncessions-

tider, göra tekniken beroende av det statliga Telegrafverket och ge
snäva ekonomiska ramar för programverksamheten upprätthöll regeringen uppsikt över verksamheten. Göran Elgemyr

1l1Cnat

att

detta belade bolaget med ett slags "självcensur".' Barn var tidigt en
uttalad målgrupp. Från starten sändes speciella barnprogram och
diskussioner om att utvidga utbudet ytterligare tog snart fart.' Efter
fem års så kallade provsändningar för skolor godkände regeringen år
1931 att Radiotjänst och Skolöverstyrelsen tillsammans anordnade
skolradiosändningar. Skolradion organiserades som en egen avdelning inom Radiotjänsts föredragsavdelning och bolaget stod för
samtliga kostnader som var förenade med produktionen av både
program och skolradiohäften. 8 Samma år som skolradion blev en del
av Radiotjänst hade bolaget belagts med sparkrav från regeringen.'
Viljan att "knyta det uppväxande släktet till rundradion, så att det
blir ett naturligt, mer eller mindre oumbärligt kommunikationsmedel" tycks således ha varit viktigare än de kostnader skolradion medförde i dessa spartider. tO
Skolöverstyrelsens uppgift var att "övervaka skolradioverksamheten och lämna bolaget [Radiotjänst] erforderliga upplysningar, råd
och anvisningar", Den skulle också bistå vid distributionen av

skol~

radiohäften till skolor och avlägga rapport om verksamheten till
Ecklesiastikdepartementet. Skolöverstyrelsens roll i själva programp.roduktionen var således tämligen liten även

Din

styrelsen - och

därmed i förlängningen Ecklesiastikdepartementet - gavs en tydlig
kontrollfunktion." Att sändningarna skulle granskas på förhand var
unikt.'2 Övriga sändningar i rundradion granskades i efterhand av
Radiotjänsts eget programråd även om befogenheterna ökades år
1930 då rådet också kunde uttala sig om "allmänna riktlinjer".13 Ar
1936 skapades en särskild radionämnd men det rörde sig fortfarande
om efterhandsgranskning av sändningarlla. 14 Dessutom fanns en
annan form av kontroll sotn var densamma för den allmänna rund36

radion och skolradion. För båda gällde att programmanuskripten
skulle granskas på förhand aven radiotjänsteman. Sedan gällde det
för programmakarna att följa manuskriptet'!' Skolradiohäftenas innehåll stod dock hel utanför Skolöverstyrelsens kontroll och de
gjorde Radiotjänst/skolradion efter egna huvuden.
Meningen var att skolradiosändningarna skulle förberedas, därefter avlyssnas och slutligen följas upp med frågor och diskussioner i
klassmmmen. Från skolradions sida poängterades att samtliga steg
var viktiga och för att underlätta tillägnandet av den "sammansatta
akt" skolradion innebar. För att göra detta lättare producerades skolradiohäften där varje program presenterades med text, bilder och i
flera fall förslag på diskussionsfrågor.!6 Häftena skulle underlätta för
skolbarnen att skapa vad man kallade hörbilder i anslutning till lyssnandet. Hörbilderna skulle göra innehållet mer konkret och därmed
mer begripligt. l7
Häftena kallades Svenska jhivdrag och gavs ut inför varje vår- och
hösttermin från år 1931. Skolorna kunde rekvirera häftena gratis
från Skolöverstyrelsen eller Radiotjänst som stod för framställningskostnaderna.!S I varje häfte fanns också rapportkort som lärarna
förväntades skicka tillbaka med omdömen om programmens och
häftenas utformning och mottagande bland eleverna. Såväl häftenas
utformning som innehåll diskuterades återkommande på de skolradiokonferenser som anordnades varje år under trettiotalet.!9 Ar 1935
angavs att häftena sknlle utgöra underlag för "elevernas självständiga
arbete" efter sändningatl1a. Skolradions "nya kunskapsstoff' kunde
"därigenom befästas och fördjupas."20 Detta tyder på att de som
gjorde skolradio verkligen trodde att såväl innehållet som den metod
för avlyssning som användes skulle påverka lyssnarna. Vilka elever
vände man sig då till?

Målgrupp: Skolradio för läroverk eller folkskolor?
De första försöken med skolradio drevs aven läroverkslärare med
läroverkens elever som målgrupp. Det var Gösta Bergman, lektor
vid SundsvalIs läroverk och programchef för SundsvalIs radiosändare, och skolöverstyrelsens assistent i engelska C.S. Allwood, som
menade att eleverna via radion skulle få höra främmande språk av
"infödda" talare. 21 Vårterminen J928 sändes sju program och våren
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efter drygt tjugo. Radiotjänst och Skolöverstyrelsen beskrev programmen som "ett första försök tned skolradio i vått land",22 Paral-

lellt med provsändningarna fördes förhandlingar mellan Radiotjänst,
Skolöverstyrelsen och Ecklesiastikdepartementet om innehållet i
sändningarna och vilka former verksamheten skulle ha. Frågan var
för vilka skolor skolradion skulle produceras.
I den anvisning S0111 föregått utsändningarna år 1929 var valet av
lokal en viktig punkt, eftersom lUmmets storlek påverkade möjligheten att få ett bra ljud ur radioapparaterna. Om det var för mycket
akustik försämrades ljudet. Därför var små rllm alltid att föredra
framför stora och lärarna upptnanades att drapera väggarna l11ed
billigt tyg för att förbättra akustiken.'" Anvisningen att 'JII mind"
r/ftlllJJen år, desto bår/re blir avjyssningen" fanns i det första skolradiohäftet från år 1929. 24
Ett återkonunande argutnent mot skolradion var det faktum att

planeringen l11åste rubbas, vilket på läroverken ansågs som alltför
arbetsamt och störande i utbyte mot vad sonl gavs:
då detta skulle innebära en fullständig revolution av dct uppgjorda schemat. [... J så förstår vi, att saken starkt hotar att utveckla
sig därhän, att idrott, radio och skrivningar bli huvudsaken och den
egentliga underv.isningen en bisak Under sådana förhållanden är
skolradion att betrakta som en kräftskada i vårt undervisningsväsen, vilket man med all makt måste söka bekämpa. 25

I Tidllillgjo'r Sveliges LälVverk framfördes att skolradion, om den alls
måste fortsätta, borde flyttas till lektions fria eftermiddagar då de
elever som så önskade kunde lyssna i hemmen. De formuleringar
S0111 använts från skolradion för att propagera för verksamheten
presenterades av Tidning/dr SZJ8tiges L?roverk som argument mot dcn:
"lDJessutom anses ju dessa övningar giva eleverna något utanför
skolkurserna."26 Enligt läroverkslärarna skulle inte de behöva anpassa sig efter skolradion utan förhållandet borde vara det oluvända:

"[lvqen för sakens skull bör man mera rätta sig efter skolornas arbetstid,"27 Ett annat liknande förslag SOlU framfördes var att flytta
skolradion till de av ämneslärarna illa omtyckta idrottstimmarna.28

Till skillnad mot vad de som drog igång provsändningarna avsett
så tycks inte läroverkslärarna ha uppfattat skolradio son1 en ämnes-

resurs. I de fall frågan togs lIpp i T'idllillgjo'r Slletiges Li'roverk framgår
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att läroverkslärarna ansåg att deras egen kompetens hamnade i bakgrunden om radion utnyttjades. Här påpekades att om radion överhuvudtaget skulle kunna betraktas som användbar så fick den inte
"alltför mycket stör[a] den vid skolan anställde lärarens undervisning."29 Viss kritik riktades även mot ämnesvalet som då beskrevs
SOl11 alltför humanistiskt orienterat. 3o lYIan hävdande också att radiomediet i sig var svårt att ta till sig. Om eleverna inte såg den SOl11
talade försvårades förståelsen och inlärningen. 31 Hur var det då
inom folkskolan? Var ändringen av tider och rum inte ett problem
även där? Kände inte dessa lärare sin kompetens hotad?
Dc omständigheter som togs upp som prob!eln av L'iroverkslärare utgjorde även problem för folkskolans lärare. En rad uttalanden i
de rapportkort lärarna sände till skolradion visar detta. Ändringar i
schemat och rumsförflyttningar var återkommande kommentarer
från de folkskollärare som använde skolradion i undel'Visningen. 32
Skillnaden var att folkskollärarna inte använde schema- och rumsförflyttningarna som argument mot skolradio utan tvärtom uppmuntrades de via Svensk LJirmtidning att ha överseende med eventuella sådana problem. Olägenheterna var lätta att motverka "när man
lägger det årliga schemat med skolradions standardsehema som
grundlag."·B Författaren menade också att ändringar ju alltid gjordes
"utan att det vållas några större olyckor därigenom."34 Sl/Bnsk Litrartidning antog en uppmuntrande ton när den talade 0111 skolradion
redan lnedan provsändningarna pågick:
Både i pressen och genom enskilda meddelanden har vi kunnat erfara, skolradioförsöken omfattas med stort intresse bland många av
våm skolmän, som redan blivit på det klara med att vi här stå inför
el! beD'de/seflt/l/ I!J'I! ;110111 dm sNl/ska skolall)5

Just detta att det var en nyhet, ett nytt "undervisn1ngslnedel", lned

positiv potential upprepades. I en artikel gick författaren så långt att
han n1enade att folkskolorna "skulle göra anspråk på samma fijrlJJåne," S0111 läroverken hade. Den förmån han avsåg var skolradio. 36
Folkskolorna var ofta mindre än läroverken n1ed firre klasser
och därlned också färre antal elever och lärare. Att byta lUl11 eller
ändra i schemat för att kunna passa in sändningstiderna innebar
därmed också rent praktiskt mindre arbete i folkskolor än läroverk,

39

ett argument S0111 skolradions egna tjänstemän gärna använde för att
förklara varför läroverken inte utnyttjade radiolektionerna. 37 Genomgången av hur provsändningarna mottogs visar att läroverken
inte var särskilt intresserad aven skolradio. Däremot ville folkskollärarna använda det nya mediet i undervisningen. Förutom vad som
redan tagits upp fanns ytterligare ett problem för folkskolorna (men
inte läroverken). Det gällde tillgången på radiomottagare. När det
inte gick att lösa på annat sätt använde folkskolans lärare sina cgua
mottagare i undervisningen. Antingen tog läraren llled sig sin egen
radio till skolan eller så fick eleverna följa med till bostaden. Detta
uppmärksammades också av Henrik Berglind och användes av honom som argument för folkskollärarnas engagemang för skolradio. 38
Ar 1934 gjorde skolradions tjänstemän bedömningen att 95 procent av de apparater SOl11 användes i undervisningen var lärarnas
egua. Siffran bör tolkas i ljuset av att det naturligtvis var i skolradioledningens intresse att framställa behovet av statsanslag SOl11 akut,
eftersom apparaterna var en fÖlutsättning för att verksamheten
skulle kunna expandera. Från skolradions sida hölls gärna lärarna i
folkskolan fram som goda exempel att ta efter, eftersom de både
legitimerade verksamheten och var en del av dess fÖlutsättningar.
Samtidigt framställdes deras situation som ohållbar. Skolradion
skulle inte vara beroende av individuella lärares godtycke utan
kommunerna borde ges statsanslag för att köpa in radioapparater till
skolorna, menade skolradions anhängare. 39
Hälftcn av provsändningarna läsåret 1929/30 riktade sig till läroverken och hälften till "folkskolans femte och sjätte klasser samt
högl'e ålders- och skolstadier."40 I samband tned sändningarna
skickade Radiotjänst ut en frågelista och Skolöverstyrelsen/Ecklesiastikdepartementet sände ut två listor, där lärare som använt skolradion skulle beski'iva hur sändningarna tagits etnot i skolorna. Frågelistornas svar återspeglade den argumentering S0111 framförts i respektive läral'organisations tidskrifter, nämligen att det val' inom
folkskolan som skolradion utnyttjades. Skolöverstyrelscn föreslog i
en skrivelse till Ecklesiastikdepartementet att resurser skulle flyttas
från läroverksprogrammen till program speciellt inriktade mot folkskolorna. Detta dels på gnmd av de problem läroverken stött på
inför användandet av skolradion och dels därför att en utvidgning av
folkskoleprogrammen också skulle innebära Bet· program av "den
40

generella art" att de skulle kunna avlyssnas av andm skolformers
lärjungar." Samtidigt som Skolöverstyrelsen visade ett svalt intresse
för skolradions utformning och gärna såg att den i stället riktades
mot folkskolorna utttyckte sig Radiotjänsts styrelse positivt om att
"folkskoleutsändningen givit utmärkta resultat." Just detta angavs
också som skäl ,till varför skolsändningarna borde fortsätta: "Det är
Radiotjänsts skyldighet att ej svika skolradion utan bidra till en utredning av hur den skall inpassas i skolschemat"42
Skolöverstyrelsen förordade således en skolradio för folkskolan.
Till saken hör att ärendet behandlades av läroverksavdelningen. Med
i beredningen av ärendet var styrelsens generaldirektör Otto Hohndahl och undelvisningsrådet Karl Kärrc, SOl11 var ansvarig för
fränl1nande språk i Radiotjänsts övriga utbud. 4:1 Båda var enlot införandet av gemensam bottenskola och stod på läroverkssiclan i striden kring 1927 års skolreform. 44 Man kan fråga sig om inte Hohndahl helt enkelt stödde den negativa inställning läroverkssidan visat
för skolradion, Alnneslärarsystemet med dess "arbetsordning" angavs som skäl till varför den inte passade läroverken. Att beredningen kallade folkskolans sändningar generella medan läroverkspro"
gralnmen var "speciella" ska i detta samlnanhang inte tolkas sotn ett
positivt omdöme för folkskolorna. I de diskussioner som föregick
både 1918 och 1927 års skolreformer var frågan om allmän eller
speciell utbildning föremål för konflikter. Företrädare för högre
skolor och konservativa önskade en specialiserad undervisning medan ett flertal av folkskolans anhängare och aktörer från den politiska vänstern önskade en allinän undelvisning föt, barn ut' alla samhällsklasser. 45 Möjligen är detta också en förklaring till varför Skolöverstyrelsen visade ett relativt ljmnt intresse för skolradio från början. Redan vid ett styrelsesa111111anträde på Radiotjänst år 1929, 0111
fortsatta försök med skolradio, fick Holmdahl, efter att han föreslagit att Radiotjänst skulle stå för alla kostnader, en fråga om vad han
själv ansåg:
Tillfdgan om 5in uppfattning bctriiffande skolradion erkände han
dC55 betydelse för folkskolan men amåg att den för liiroverkcn hittills varit av di5kutabelt vänk~6
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Ytterligare en aspekt som kan ha bidragit till läroverkens mindre och
folkskolornas större intresse för skolradion var att både Gösta
Bergman och Henrik Berglind var för införandet av enhetsskola.
Frågan om gemensam bottenskola hade diskuterats i olika o111gångar
sedan början på 1900-talet,47 Läroverkens lärare var l regel einat en
sådan reforn1 ll1cdan folkskollärarna vat' för den, efterS01l1 folkskolan skulle bli den gemensamma skolan. 48 Ar 1933 utttyckte både
Bergman och Berglind sin mening i pressen att skolradion stod för
och var en del i förverkligandet av enhetsskolan. Dc lnenade att radiotalaren hade en ypperlig möjlighet att bryta ner
de organigatoriska, sociala och andra skrankor, som iinnu skilja
vår skolungdom åt och delar upp dem i olika fållor. [...] IIär har vi
på ett sätt fått en enhetsskola, där indclningsgmnucn för eleverna
endast är deras ålder och lärokurser, och där vi Elmrr alla iim kolleger, vare sig vi kallas folkskollärare eller läroverksHirare..\9
o ••

Ake Isling menar att enhetsskolans anhängare representerade den
"[t]redje ståndpunkten" i relation till läroverks- respektive folkskolegrupperingarna. De gick egentligen längre i kraven på ett skolsystem
för alla barn än vad bottenskolans anhängare gjort. Det fanns flera
akademiker i gruppen inen Isling menar att det s01n förenade inest
"var deltagarnas nära anknytning till fllkbildllillgsarbetet inom arbetarrörelsen och i vissa fall mOin nykterhetsrörelsen."5o Att skolradions
företrädare på ett entydigt sätt tog ställning för enhetsskolan, och
därmed indirekt också gemensam bottenskola, S01n ett led skapandet av ett jämlikt samhälle där endast ålder och inte klass sknlle vara
den viktigaste differentierande faktorn inellan barn, kan, mot bakgrund av läroverblärarnas inställning i frågan, ha bidragit till läroverkslärarnas nusstänksamhet lnot skolradion. Samma omständighet
borde ha gjort stora delar av folkskolans lärare positiva.
Med organiseringen år 1931 slogs således fast, att folkskolan var
skolradions huvudsakliga målgrupp och den blev därmed ett mediDIn för det stora flertalet elever. Såväl Radiotjänst son1 själva skolradion anammade villigt läroverksläl'arnas argumentering. I 1933 årJ
nmdradiolltredllillg frainställdes "eleverna på den allmänna bal'ndon1Sskolans stadium" som den självklara målgruppen. 51 Och i den proposition som följde var det folkskolornas behov som skulle bli tillgodosedda. 52 I S/Jellsk Liim1idllillg påpekades dels att det var en
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"naturlig utveckling" att skolradion blivit för folkskolorna samt att
det var "i sin ordning" att en folkskoleman hade hand om progratnfrågorna. Med "sina specialutbildade lärare" hade inte de högre
skolorna "salnma behov av radiolektioner som folkskolan."53 Folkskollärare framställdes också som lämpliga att göra radioprogram. 54
Det skulle produceras språkprogram för läroverk och högre skolor
även i fortsättningen men dessa uppnådde aldrig några lyssnarsiffror
jämförbara med folkskoleavdelnings. När en ny redaktion och ansvarig utgivare tillträtt för Tidllillg,jörSveriges Läro/lerk år 1933 märktes
en mindre kritisk inställning till skolradion. Men den beskrevs i
första hand som en verksamhet för folkskolan alternativt att det var
språkunucrvisningcnläroverken borde använda. 55

Den viktigaste målgruppen i folkskolan var framför allt de högsta
klasserna fem och sex sanlt fortsättningsskolan. 56 Från år 1933 bör-

jade skolradion producera program för klasserna tre och fyra och
det skulle dröja till slutet av fyrtiotalet innan de lägsta klasserna
uppmärksammades på allvar. 57 Efter år 1933 uttalades inte målgmppen tydligt utan varje folkskollärare skulle göra en egen bedömning
av vilka program läraren ansåg att barnen hade fÖiutsättningar att

tillgodogöra sig. I vissa programhäften bifogades ett schema där
skolradion "föreslog" lämpliga klasser men folkskollärarens O1ndöme angavs uttryckligen S01ll den avgörande faktorn,58

Profileringen mot folkskolan blev riktigt tydlig år 1933 då folkskolläraren Henrik Berglind anställdes som chef för skolradion. Han
bevistade lokala föreningar, kvinnoförbund och allmänna möten för

att propagera för skolradions fördelar parallellt med att han organiserade skolradiokonferenser dit samtliga av folkskolans förbund
bjöds in att delta. Även inom dagspressen kunde Berglinds bemödanden om att göra verksamheten känd märkas. Ar 1933 kunde både Berglinds och skolradions tidigare chef Gösta Bergman uttala sig
i pressen. Därefter framstod Berglind som ensam uttolkare för skolradions organisation. 59 I SilefIsk Liimtidlliflg förmedlade en bild av
skolradion solU i takt nlcd tiden, den var "Läroboken som ständigt

förnyas". Artikelförfattaren, Henrik Berglind, påpekade att det var
viktigt att skolradion behöll "något av sin försökskaraktär. Den fål'
inte stelna i några vissa fonner eller läggas ut efter schablon."6tl
Berglind sade också att "några nyheter" prövats l11Cd fralugång,
nämligcn dialog, intervju och sketch,Gl
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T.rots att skolradion startade S01TI en provverksamhct 1TIcd en
speciell språkinriktning för läroverken ledde läroverkslärarnas svala
inställning till en sådan undetvisningsfotm till att den huvudsakliga
målgtuppen blev en annan. l stället imiktades vetksamheten mot
folkskolan. Folkskollärarna gick sko1tadion till mötes. På så sätt blev
således skoltadion en radio föt folkflertalets barn. När Henrik
Berglind blev ansvatig för organisationen förstätks inttycket att profIleringen mot folkskolan vat viktig. Dessutom skapade detta nya
tollet för folkskollätare. Genom att fötesptåka nya programfotnler
och nya programmakare kunde folkskollätate också atgumentera för
att den egna kåten var mest lämpad föt uppgiften att göra program
för barn.

Programformer och programmakare för barn
Prågall om lämplig form är ytterfit en fråga om lämpliga föreläsa-

re. 62

Citatet ovan visar att val av program form och programmakare betraktades som två sidor av samma sak. I Bergli11ds och Bergmans
egna texter ftån åren 1933 och 1934 ftamgåt att ftågan om vem och
hur användes sonl argument för att driva skolradions organisering i
önskvätd riktning." Fleta faktotet talar föt att programmens form
och innehåll vat betydelsefulla aspekter för att skapa fötutsättningar
för ökad självvetksamhet. Studiecirkeln, bibliotek och bokläsning
var fötebildet inom folkbildningsttaditionen och de stod mot idealet
att föreläsningen skulle vara den frä1TIsta kunskapsfonTIcn. 64 Det
som inte framgår av citatet var i vilken utsträckning man också använde hänvisningar till barn i argumentetingen. Varför gjorde man
det?
Berglind och Berg1nan var egentligen positiva till andra former
än föredraget eller föreläsningen av samma skäl. Dels ansågs de
dramatiserade for1nerna vara nlest "radiomässiga" och där1ned lä1TIpade för mediet,65 Dels var dessa fonner "led i strävandet att nå
fratn till en idealisk, bar1l1nässig fonn av framställning i skolradio."M
Båda menade också att de av egen etfatenhet fått etfata hur dåligt
ett radioföredrag kunde bli, trots att personen som talade var expert
på sitt område och en god talare i andra offentliga sammanhang. 67
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Bergman och Berglind gav utttyck för kritik mot dåliga föredrag och
en positiv instållning mot andra former samtidigt som ett föredrag
framställt på rätt sätt aldrig kunde dömas ut. 68 Med Bergmans ordval
innebar det en "samtalsmässig, ll1indre formell, framställning", att
föreläsaren "tala til! barnen" i stället för att föreläsa, att det var "klatt

disponerat och konkret i framställningen"." Eftersom Berglind blev
ansvarig för skolradion år 1933 och var den som tog in folkskollärare i skolradion är det framför allt hans argumentering jag valt att
följa.
I de anvisningar som gavs till folkskollärarna i skolradiohäftena
argumenterade programledningen, Henrik Berglind, för andra fortller än föredragets. I anvisningarna framställdes inte frågan DIn pro-

gramformer som tvetydig utan entydig. Höstterminen 1933 stod till
exempel att alternativen skulle användas ökad utsträckning. Det är

att hoppas att den omväxling som därigenom vinnes, skall göra det
/ilttalt jOi' bamell att följa föreläsaren."70
Berglind framförde också åsikten att den viktigaste egenskapen
hos de som skulle göra program i skolradion var att de kunde anpassa nivå, tempo och uttal till "undervisning på folkskolans åldersstadium".71 För att stärka sin argumenteting citerade han vad folkskol-

lärare själva anfört i 1933 års skolradiorapporter. Till exempel att:
"Vetenskaplig termillologi och klllia!Jtil passar ej. ", "Pedagogisk jOi!JalldJCenSIll' av mallllsknpteJl."72 Programmakare som inte ansågs klara av att
tala med barn kritiserades: "AliII ji;,tdmg böm 1iC1I'I1 lagda med båi/fYlI till
bameJ/s IIppfattllingsfömlllga, som ejjiir ölJmkatllls. "7.1 Aret efter formulerade Berglind än tydligare att det framförts önskemål från folkskollärare att de föreläsare som anlitades "ägde erfarenhet av undci'Visningen på barndomsskolans åldersstadium" ,74
De lärare S0111 använde skolradion i undervisningen uppmanades

att sända in lyssnarrapporter till programledningen. Som uppmuntran kunde flitiga rapportörer bli inbjudna till en skolradiokonferens.7 5 I rappotterna och på konfetensetna talades det sedan om de
lyssnande barnen. Talet 0111 barn centrerades kring två huvudfrågor.

Den första frågan var kopplad till vilka som skulle göra program och
här fratnfördes fran1för allt önskemål 0111 att progranunakarna måste
kunna anpassa sig till barnens kunskapsnivå och sätt att tala, i enlig-

het med vad Berglind framförde. Synpunkterna visar att barns medverkan fick konsekvenser för vilka programfonner som användes,
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vilket yttranden från rapportkort och konferensprotokoll kan illustrera:
Ökat utrymme åt intervjuer, som jag funnit i särskild hög grad slå
an på barnen,76

Dialogformen har tilltalat eleverna. i\likrofollbesökcn äro utmärkta. n
'Färre föredrag' är ett allmänt önskemåL Att ha barn med är en god
sak,78

Tänk på att det är barn ni talar till,79

Utdragen visar att det pågick en diskussion om vilka programformer
som ansågs bäst salut att hänvisningal' till barnen var ett sätt att profilera ståndpunkten att det skulle vara mindre föredrag och fler andra progratnformer. 80
Här antyds också en annan fråga, nämligen O1U barns luedverkan
i programmen. Genom rapportetna och konferenserna gavs plats
och uppmärksatnhet åt argmuent där barns medverkan beskrevs
S01Il viktig. Den starkaste formen av påverkan och den bästa undervisande effekten uppnåddes jnst genom att barn talade till andra
barn:
Att höra barn medverka sporrar elevernas uppmärksamhet. 8!
:L\lcra deltagande av barn under utsändningen. 82
Intervjuer och medverkan av skolbarn dc pedagogiskt förnämsta
utsändn. 83
Låt barnen medverka så mycket som

möjligt.8~

Vad formen beträffar amer jag, att vi i någon mån skola söka fortsätta med att ha barn med i programmen. Jag tror, att barnen ha en
annan känsla, att det är något för dem mera begripligt. [...] Vi skola
inte ställa barnen utanför. 85
När barnen höra andra barn i radio, är det som deras egna tala till
dem. 86

Att ha barn med innebar också att programformerna ändrades, Eftersom barn inte kunde hålla föredrag n1åste dessa sändningar l11Cd
nödvändighet ta formel' som dialoger, intervjuer eller hörspel."
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Talet om barn, val av programformer och programmakare fick
genomslag i praktiken. Ar 1933 kunde folkskollärare för första
gången göra program för skolradion, ett krav som Berglind menade
kom från de folkskollärare vilka använde radion i undervisningen. BB
Det är svårt att göra jämförelser med programmakarna i den allmänna rundradion. Antalet anställda i hela radiotjänst var år 1935
totalt 62 personer. Av dessa fanns sex tjänster på Föredragsavdelningen, där skolradion var en underavdelning. 89 Från år 1933 hade
skolradion två anställda, en för dc högre skolorna och en för folkskolorna. 90 I detta antal ingår dock' inte det stora antal programmakare som gjorde program utan att vara fast anställda. Lars-Ake Engblom har i Radio- och TVjolket behandlat reluyteringen till Radiotjänst samt personalens sammansättning. Det närmast jänlförbara
året i det här avseende är år 1949. Då var 75 procent av den progranlproducerande personalen akademiker. n Samma åt fanns lärare
och rektorer med bland de ombud Radiotjänst hade på olika lokalkontor i landet. Denna grupp utgjorde dock mindre än fem procent
av Radiotjänsts totala personalstyrka."
Just år 1933 angav Radiotjänst i sin egen verksamhetsberättelse
vilka yrkesgmpper som gjort föreläsningar det året. Sammanlagt
hölls 919 föreläsningar och 105 av dessa var skolradiosändningar.
Det sätt S01n statistiken sammanställts på visar att det fanns en
medvetenhet om de olika skolfonnerna. Lärarna har delats in i

grupper efter vilka skolformer de tillhörde; folk- och fortsättningsskolor, elementarläroverk, andra högskolor, universitet elier folk-

högskolor. Av sammanlagt 141 lärare var 10 från folk- och fortsättningsskolor. Om man i stället gör en jämförelse med utgångspunkt
från det totala antalet föreläsare, som var 406 personer, blir folkoch fortsättningsskolans lärare en försvinnande liten grupp.93 Om vi
dcssutom räknar bort dc fyra folkskollärare, inklusive Henrik Berglind, som gjorde skolradioprogram år 1933 framstår folkskolans lärare saln en än mindre grupp bland Radiotjänsts övriga programmakarc. 94
Före år 1933 var den vanligaste titeln bland de som prodncerade
progranl för skoh'adion professor elier lektor, vilket överensstämmer
lncd vilka 80111 gjorde program i den allmänna lundradion. Därefter
skedde en gradvis förskjutning av pcrsonalsammansättningen. Som

framgår av tabell ett nedan uppnådde andelen lärare från folkskolan
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nästan samma nivå SOln andelen professorer och lektorer redan
satnma år de "släpptes fratn inför mikrofonerna."95

Tabell 1: Antal professorer och lektorer respektive folkskollärare
och överlärare som producerade program i skolradion åren 19291939. Procent anges inom parentes.

A,

1929

1931

1933

1935

1937

[939

26 (59)

18 (32)

12 (20)

7 (Il)

6 (8)

8 (12)

O

O

Il (18)

[4 (22)

l [ (15)

16 (23)

Ö\'riga

18 (41)

43 (67)

58 (77)

45 (65)

44 (IUO)

39 (68)
57 (100)

38 (62)

Totalt

61 (100)

64 (100)

75 (IUO)

69 (100)

Professorer &
lektorer
Folkskollärare &
överlärare

Källa: SWJJskafiiredmg 1929-39, häften nr 2, 4,12,14,22,24,31,33,40,42,48,50.
Program i gymnastik, musik, sång, norska och dansl\a har uteslutits.
Kommentar: Lektorer undervisade i läroverk Överlärare var lokala skolledare för och
lärare j folk- och fortsättningsskolor.

Efter år 1933 ändrades programmakarnas titla!' gradvis. Andelen
lärare från folkskolan var i stort sett oförändrad medan andelen professorer och läroverkslärare ständigt minskade, från 59 procent år
1929 till elva procent år 1935. Fortfarande rymdes en rad personer
med högre akademisk utbildning men titeln f1losofie licentiat eller
filosofie kandidat hade nu blivit vanligare än professor. Överhuvudtaget blev det en större spridning på titlarna och samtidigt ökade
antalet program. Men även om folkskollärare kunde göra skolradio
efter år 1933 var det otvetydigt så att de flesta programmakarna hade akadelnisk utbildning alternativt någon f01'm av ämbctstnannatitel. Detta överensstämn1et med hur färedtags-vctksamheten inan1

folkbildningsrörelserna organiserades.'"
Folkskollärare riktade också kritik mot akademiker och vissa föreläsares bristande förmåga att anpassa sig till barnen i de lyssnarrapporter som sändes till Radiotjänst. Det var viktigt att ha "praktisk
etfarenhet av skalarbete."97 Några andra exempel på argutncnt som

anfördes kan räknas upp:
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Låt oss slippa gamla, lärda gubbar.
Låt inte herrarna bli för lärda.
Lektionshållarc, som icke äro pedagoger, böra pil.minnas, att dc tala
för skolbarn, ...
Pedagogisk kvalitet i första hand, vetenskaplig i andra hand. n

Någon motsvarande kritik mot folkskollärare, pedagoger eller att det
skulle råda någon brist på kunskap hos programmakarna, fanns inte
i sammanställningarna. Ar 1943 hade formuleringarna blivit tydligare: "Skickliga folkskollärare är bättre än skickliga professorer."')')
De första försöken med andra former än föredraget gjordes således år 1933, vilket var sa11l1na år som folkskollärare började göra
program. Två år senare hade 37 procent av progranunen någon annan fornl än föredraget Det var dialoger, intei-vjucr~ hörspel, lektioner eller samta1. IOO Valet av programform i skolradion uppmärksamtuades också i Racliotjänsts verksamhetsberättelser. Detta skedde
första gången år 1935 och skulle fortsätta in på fyrtiotalet. Ar 1937
hade antalet program med "dramatisk utformning" ökat till 60 procent och år 1940 står att "endast 30 procent utgjorts av föredrag".wl
Det fanns också en överensstämmelse nlellan programmakare och
val av progranlfonn. Professorer, lektorer och riksdagsmän höll föredrag eller föreläsningar medan folkskollärare eller andra praktiskt
orienterade yrkesgrupper - till exempel ingenjörer, direktörer eller
jäglnästare - gjorde intet-vjuer, dialoger, miktofonbesök eller sketcher. 102
Att studera vilket genomslag iden om barns deltagande i programmen i realiteten fick ät· svårt eftersom det sällan framgick i programhäftena när barn dcltog. 103 Enligt vad 80111 går att utläsa onl
barns 111edvcrkan i programmen från skoiradiohäftena så minskade
antalet deltagande barn efter år 1937. Ar 1935 blev en höjdpunkt dä
23 procent av sändningarna, vilket i antal betydde 16 av 70 program,
producerades med barn i. Flertalet program med barn gjordes av
111än,104 Den vanligaste framställningsformen var dialoger där barn
pratade lned varandra eller lned någon vuxen. Kvinnor producerade
progratn lned flickor n1edan män gjorde progran1 både tned enbart
pojkar och med ruckor och pojkar. IOS Att använda och hiinvisa till
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barns behov var således ett sätt för de manliga folkskollärarna att
göra program.
Andelen kvinnor som gjorde skolradiosändningar var låg under
hela trettiotalet. De stod för mellan en och sju procent av utbudet
och de gjorde endast enstaka program i de allmänna läsämnena,!o6
Gymnastik och sång var de ämnen där kvinnor framför allt gjorde
ptogram och särskilt sångundcl"Visllingen var uppskattad, såväl
bland lyssnande barn S0111 lärare, 107 Den gavs gradvis ökat uttymmc

och när folkskollärarna skulle argumentera för behovet av skolradio
inföt 1943 års mdioutredning, använde de sångundervisningcll som

motivering för detta. Men ingenstans påpekades att det var kvinnor
80111 gjotde de o1l1tyckta programmen,lOB
1<,,io1101's deltagande på de skolraruokonfcrcnser som anordnades var också låg under trettiotalet, mellan fYra och tio procent.

Kvinnors medverkan i skolradion togs aldrig upp till diskussion.
Svenska K vinnoföreningars Radiok01nm.itte hade sänt in en skrivel-

se till 1934 års konferens, med önskemål att den skulle behandlas.
Den kvinnliga konurutten framförde en rad "önskemål" rörande

skolradions innehåll. De ville ha program som motvikt till "den uppfattningen, att förkunnelsen 0111 värdet av hjältekult, rasrenhet, blind
lydnad eller överdriven frigjordhet och kollektiviseringsanda är något oemotsägligt." Det var den propaganda som drevs i Tyskland
och Ryssland kvinnorna ville l11otverka. De nämnde också att

B,B.C:s skolradio hade en kvinnlig chef. Skrivelsen har lagts som
bilaga till konferenshandlingarna men enligt mötesprotokollet togs
den aldrig upp till diskussion. !o, Kjell Östberg har beskrivit omfattningen av de kvinnliga samarbetskomtnitteet' sotn bildades undcr

perioden 1910-1940. Han tolkat· dem som ett sätt att försöka få
politiskt inflytande när de traditionella politiska kanalerna stängdes
av män,110
Även om inte kvinnors frågor behandlades upptnärksatnmade
övct"1ärare Frida Härncr, som bland annat var ansvarig utgivare för
tidsktiften Ltii'arillllcjiJi'blllldef och ordförande i Sveriges Folkskollära-

rinnors Förbund (SFI'), flickor S0111 målgtupp på 1935 års konferens. Härner menade att skolradion i hägre grad borde nppmärksamnla flickorna:
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Det kanske kunde tagas lite mera hänsyn till flickorna i dessa sändrungar. De behöva nahuligtvis allt det här [mcdborgarkunskapen]
lika bra som pojkarna. Och jag instämmer i att det framställts på
bra sätt. 111

Som exempel på ämnen i yrkeskunskap som skulle passa flickor angav Härner "läkarsynpunkter. I samband då med de speciellt kvinnliga ytkena".112 Något on1 skolkök och "henl1ncts inredning och
vård", var andra förslag som hon förde fram. tu I-Järner presenterade

flickors behov som både lika med och skilda från pojkars behov.
Likaväl som pojkar skulle flickor ha undel'Visning i medborgarkunskap för att bli aktiva medborgare men ämnena måste också, dock
inte uteslutande, behandla flickors erfarenheter och önskningar på

nya sätt." 4 Frida Härner poängterade kvinnors dubbla roller både
som ansvariga för ett hem och som yrkesarbetande. l15 Inget tyder på
att hon ansåg att rollerna skulle kunna kombineras, vilket till exem-

pel Alva Myrdal ville skapa fömtsättningar för, ntan det var kvinnan
som hemmafiu eller yrkesarbetande SOln indirekt diskuterades. tt6
Den låga andelen kvinnor i programproduktionen i läsämnen

förstärker bilden av att det var just manliga folkskollärare som lyckades skapa en egen proftl i fråga om skolradions programutbud.
Skolradioledningen och lyssnande folkskollärare använde båda barnen som argument för de nya programfonnerna och progratIllilakarna, inte bara med hänvisningar till barnen som lyssnare utan
även, vilket var viktigare, barnen sOln JJJedlJerkande eller deltagande i
programmen. Sättet att argumentera {ör andra former var således ett

sätt att både proftlera folkskolan som specifik målgmpp men också
att bredda vägen för folkskollärare som programmakare. I processen
synliggjordes barn som kategori, både i egenskap av lyssnare och
aktörer, via skolradions verksamhet. Ett ätnne där samtliga dessa

aspekter sammanföll med ett politiskt intresse var medborgarkunskapen.

Medborgarkunskap
I och tned att kristendon1sämnet försvagades lned 1919 års undervisningsplan övertog historieämnet dess centrala position SOln satn-

hällsorienterande, politiskt- och medborgerligt fostrande ämne. Tolnas Englund menar att denna undelvisningsplan lämnade "uUy111-
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lne för såväl traditionella son1 progressiva" uttolkningar av hur än1net skulle behandlas eftersom det framgår av fon11uleringarna att
planen var resultat av komptomisser n1ellan höger och vänster,117

Detta gällde i än högre grad för medborgarkunskapsämnet, även om
detta än1ne hade en stötre progressiv potential, eftersoln det val' nytt

i folkskolan och därmed utan traditionella förebilder. Det kunde
också direkt ta fasta på demokratins likställdhetsprincip, argumenterar Englund. llS Vilka uttolkningar av ämnet gjordes i skolradion?
Värner Ryden var folkskollärare, socialdemokrat och undelvisningsråd. Nils Helger var överlärare, libetal ll1en viktig för utfotm-

ningen av den socialdemokratiska skolpolitiken. Båda skrev läroböcker i det för folkskolan från år 1918/19 nya, obligatoriska, ämnet
medborgarkunskap.l19 Och båda gjorde program i skolradion. Redan åren 1929 och 1930 producerade Värner Ryden sex program
per tennin för skolradion och i skolradiohäftenas anvisningar framgåt' att de ansågs passa såväl läroverkens som folkskolans elever,
Ämnet rubricerades SOln samhällslära, vilket överensstämde med
den beteckning S0111 användes i läroverken. 120 l folkskolan kallades
ämnet lnedbotgarkunskap.121
Ryden höll föreläsningar och ämnet ptesenterades i överensstämlnelse med hur det framställdes i hans lätobok. Programmens
huvudtubrik var "Kungamakt och folkmakt i Sverige", och de be-

handlade Riksdagens öppnande, Riksdagens arbete, skatter, regeringen och kungamakten. 122 Aret efter hade huvudrubriken ändrats
till "Hur våra ämbetsmän arbeta". FörutOln bruket av det possessiva
pronoll1enet våm kunde lyssnarna, enligt sko1radiohäftet, tilltalas
med ett personligt du: "Hur skulle du bearbeta ett ärende om du
någon gång blev ämbetsman."12J Ett program som framställde den
parlamentariska makten i Sverige i ett långt historiskt perspektiv
samt lned en stark förankring i de folkliga lagren, var en annan skillnad jämfört lned året innan. FOltfatande låg dock innehållet in0111
samma ramar S01n gavs i Rydens lärobok. Däremot antyder skillnadetna l11ellan programmen att Ryden försökte framställa ämnet som
tner relevant för de lyssnande skolbarnen genom att minska avståndet ll1ellan det så kallade statsmaskineriet och detn själva. Dels framställdes ämbetsmannayrket som en n1öjlighet för vilken son1 helst av
lyssnatna att lnantla och dels beskrevs ätl1betsmännen SOln stående
till lyssnarnas förfogande, cftcrsoll1 de var lJclra. Slutligen tilltalades
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lyssnama med ett personligt du så att varje individ kunde känna sig
personligt tilltalad. Värner Ryden avled år 1930. Aren 1931 och 1932
producerades inga program i ämnet i skolradion.
Henrik Berglind återinförde ämnet samhällslära i skolradion år
1933. Även om ämnesmbriken var densamma som tidigare så genomförde Berglind stora förändringar i innehållet. För första gången
fick skolradions lyssnare höra på direktsändningen av "Riksdagens
högtidliga öppnande", som annars sändes i den allmänna rundradion. En annan ny programtitel var "K.ommunalfulltnäktige samman-

träda" och det framfördes av tre folkskollärare i form aven dialog.!24 Enligt programrubriken knöt innehållet an till iden att teoretiska kunskaper skulle omsättas i sådan praktisk verksamhet som
skolbarnen ansågs kunna ha nytta av i sitt dagliga liv. Deras medborgerliga inflytande måste börja på lokal nivå för att sedan utsträckas till att omfatta rikspolitiken, därför var kommunalkunskapen en viktig del av medborgarkunskapen.!25 Samtidigt var det i enlighet med de ideer om ett deltagande medborgarskap grundat på
varje enskild medborgares rättigheter och skyldigheter gentemot
kollektivet som fördes fram.!26
Berglind gjorde dessutom två program själv år 1933. I det ena
var fonnen traditionell, nämligen föredragets, medan innehållet var
en nyhet i skolradion. Rubriken var "Hur arbetare skyddas mot yrkesfara". I det andra fördes ett "samtal" mellan Berglind själv och
en direktör för en sjukkassa. Dessutom sändes ett "mikrofonbesök"
av två ingenjörer ll1Cd nytt innehåll och ny form; "Besök på utställ-

ningen för arbetarskydd".!27 Samma år höll Berglind en framställning lued seminaticövningar på en av skolöverstyrelsen anordnad

fOltbildningskurs i medborgarkunskap på socialpolitiska institutet i
Stockholin. Enligt Svensk U!m1idllillg blev han "mycket uppskattad
tack vare sin framställning av de nyare pedagogiska strömningarna
och fortsättningsskolans arbetssätt", Exempel på andra personer
som engagerats föl' undcl'V!sning var Ruben \Vagnsson, Anna Sö-

rensen, Kerstin Hesselgren och Josef Weijne.!28 Samtliga skulle
komma att bli involverade i skolradion.
Inte bara barnens mognad hade gjort att de kunnat följa med på
bästa sätt utan också det faktum att "progral111uen haft karaktär av
direkt praktisk undenrisning", användes som atgument av Bcrg-

lind. 129 Både formen och innehållet gjorde att sändningarna passade
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"elevernas ståndpunkt".130 Berglind menade att skolradion satt änlnet i "ny belysning", vilket borde tas till vara i framtida program:
"~qanske låta den speciella kommunal- och statskunskapen träda
något åt sidan och ge rum för konkreta skildringar från det sociala
arbetet, intel"Vjubesök i statliga verk och inrättningar tu. tU."131 Skolradions uppgift att tillgodose "behovet av levande, konkreta skildringar" i medborgarkunskap angavs S0111 särskilt viktig eftersom,
enligt 13erglind, antalet läseböcker var "sparsamt förekotruuande" i
just de ämnena,132 All1bitionen att f1'amställa medborgarkunskapen i
skolradions version som något nytt, annorlunda och skilt både från
samhällsläran eller statskunskapen i läroverken och medborgarkunskapen i folkskolan, blir ännu tydligare i den diskussion 0111 ämnet
som hölls på 1935 års skolradiokonferens.
Överlärare Karl-Ivar Asplund sammanfattade vad skolradions
p.rofil borde vara samtidigt sotu han tog avstånd från hur ämnet
brukade presenteras i folkskolan:
Den [111cdborgarkunskapcn] skall förmedla övergången till det
prakti~ka livet. [...] i\Iedborgarkull~kapen lägges på ett ministerplan
genom våra läroböcker. Radion har gjort medbo.rgarkumkapen till
vad jag tror, att den bör vara, närmare det praktiska livet. Eleverna
bli inte i första hand mlnistrar. 133

Ett annat yttrande belyser ambitionen att göra medborgarkunskapen
mer vardaglig) nätmare vad varje individ behövde veta för att reda
sig i samhället: "Intet tvivel 0111 att programmet bör röra sig så nära
inpå livet sonl nlöjligt."134 Eller folkskollärare Sjögren som ansåg att
den socialdemokratiska riksdagsmannen Josef Weijne, program tidigare varit bra tnen att hans nya program hade legat för nära kurslitteraturen. !vred bra menade Sjögren att sändningen gav något utöver
läroböckerna samt en känsla av att vara på plats: " [D] är fick tuan
den känslan, att nu ät vi i riksdagshuset. Det är något sådant, S0111
skolradion skall ge."135
Flera talare på konferensen anslöt sig till ideerna att skolradion
skulle ge vad lärarna själva inte hade kunskaper Oln Salut sådant S0111
inte ingick i kursplanen, sådant som inte redan stod i läroböckerna. l36 Föredrag med intervjuer ansågs bra men framför allt gällde att
"repottagc och hörbilder böra illustrera undcl"Visningcn."137 Radiomediets förmåga att sbtnuleta batnen beskrevs sotn en tillgång:
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"Radion kan ge något mera levande, mera för barnen mtresseväckande."138 Just radion kunde tillföra ämnet "en titt bakom kulisserna"
eller "en verklig bild från statsförvaltnmgen".I 39

Flertalet program i medborgarkunskap skapades med deltagande
pojkar. Endast ett år, 1934, producerade en kvinna, fru Alice Jeansson, en serie 0111 två program i ämnet och även då användes pojkar i

exemplen. Samtidigt lyfte hon fram kvinnor i rollen som hemmafruar. Skolbarnen skulle fundera på frågor som "Bidrager Mor till inkomsten, 0111 hon arbetar uteslutande i sitt hem?)) eller "Hur mycket
sparar mor Brita in under ett år genom att själv baka brödet?" Jeansson l11enade att l11an "bötjat bli stot när man förtjänar pengar genom sitt arbete".140

Aret före 1935 års konferens rubricerades ämnet medborgarskap

i skolradiohäftet och samma år hette det för första gången medborgarkunskap. Ar 1936 fick det dessutom en helt egen rubrik, i stället
för att som tidigare presenteras med historia och kristend01n. Folk-

skollärare fortsatte att göra flera program i medborgarkunskap och
innehållet överensstämde under resten av trettiotalet med vad
Berglind introducerat år 1933. 141 Programmen vittnar 0111 en önskan

att framställa samhället och medborgarskapet på ett annat sätt än
tidigare. Det handlade inte längre om att enbart förbereda bamen
för deltagandet i allmänna val eller andra politiska åtaganden. Arbetstagares situationer lyftes fram i relation till de rättigheter och
skyldigheter de hade tillgång till via samhället som, åtminstone i
1935 års program, gjordes liktydigt med staten.'·2
När skolradion gjordes till en radio för folkskolan förändrades
lnedborgarkunskapens innehåll. Andra programfonller än föredrag
användes för att göra flera av prograuullen och de tog upp ämnen
med anknytning till lönearbetares soclala situation, vilket i sin tur

fick konsekvenser för hur samhället framställdes. Det verkar som
om skolradions chef, He111'ik Berglind, vinnlade sig om att skolradions innehåll skullc förändras och att han samtidigt gav plats åt andra

folkskollärare att göra program. Detta kan tolkas som utttyck för en
anlbition att göra skolradion n-undre lärd, för att använda ctt sa111tida

utttyck. Genom de förutsättningar radiomediet i sig gav kunde också innehållet presenteras på ett nytt sätt. Genol11 intervjuer och re-

portage skapades en känsla av att befinna sig på plats i "verkligheten".'41 Skolradio skulle ge möjligheter för såväl lärare som barn
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att i högre utsträckning än tidigare vara aktiva i tillägnandet av kunskap. En förutsättning för detta var bland annat att såväl språk som
innehåll anpassades till lyssnarnas nivå, en önskan 80111 uttrycktes
direkt. Men även om folkskolans lärare var en grupp som fick göra
skolradioprogram så var de i minoritet jämfört med andra yrkeskategorier. Män med hög akademisk utbildning liksom sådana med
fackkunskaper utgjorde trots allt det stora flertalet programmakare.
Om lärare var en viktig grupp när det gällde att framställa, förmedla och distribuera medier till barn infinner sig en fråga om vilka
föreställningar som. fOlIDuleracles för lärarna själva. Hur uttryckte sig
skilda lärarorganisationer när det kom till synen på medborgarna
och samhället?

Medborgarskapsideal ilärarpress
I den rikhaltiga forskning 80n1 bedrivits om undervisningsväsendets
historia i Sverige har lärarpressen använts för att beskriva de frågor
lärarna själva ansett viktiga och för att se hur lärarna agerat Tidningar kan också användas som uttryck för lärargruppers åsiktcr,144
Pressen används häl' för att synliggöra hur skilda lärargrupper utttyckte sig kring frågor om medborgarskap på trettiotalet. Vilka föreställningar om smnhället och medborgarna formulerades för olika
grupper?
Syftet har varit att granska lärarpressen med utgångspunkt i
8a111111a sorts frågor som är aktuella i innehållsanalysen av skolradions och FolkskolaJls barntidnings innehåll. Urvalet av tidningar omfattar den tidning som riktade sig till Sveriges Allmänna FolkskollärarföreningI en tidning S01n hade lärarinnorna i folkskolan som målgrupp och en som producerades för läroverkslärarna. I regel var det
lnanliga folkskollärare som skrev artiklar i förstnämnda organ lnedan kvinnliga folkskollärare skrev för kvinnorna och läroverkslärare
skrev för läroverkslärare, Samtliga tre- tidningar var knutna till respektive fackliga verksamheter och rörde lärarkårernas olika frågor.
Politiska förslag, utredningar eller lagändringar diskuterades i samtliga tidningar utifrån vars och ens intressen,145 I takt med att kyrkans
makt över skolsystemet bröts samtidigt som lärarna själva var fackligt och politiskt aktiva och pedagogiken professionaliserades blev
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lärarna "en av de viktiga grupper som har att förtncdla samhällets
och statens (:=:allmänintressets) krav till eleverna."14G
Svellsk Unl/tidllillg var organ för Sveriges Allmänna Folkskollärarfötening där både folkskolans lärare och lärarinnor var 111cdlemmar. 147 Ar 1934 slutade socialdemokraten och undervisningsrådet
Ruben Wagnsson både som tidningens redaktör och ansvarige utgivare och som ordförande i SAF:s centralstyrelse. Under den period
som \Vagnsson innehade sin position kan man säga att kopplingen
till den politiska disknrsen även fanns på ett aktörsplan, eftersom
han samtidigt hade en plats i riksdagen. Han deltog även i en rad
offentliga utredningar, bland annat i 1933 års rundradioutredning. 148

Efter Wagnssons avgång förordnades folkskolläraren Nils Wikström, som varit redaktionssekreterare sedan år 1933, att tills vidare
upprätthålla befattningen som redaktör medan överlärare Osvald
Rydcn fick träda in som ansvarig utgivare,149 Båda dessa hade kvar
sina befattningar år 1935. Som regel författades artiklarna av män;
undervisningsråd eller folkskollärare.
Ul'l1Iilllleföl'blllldet var i Sveriges Folkskollärarinnors Förbunds offentliga organ. Att folkskollärarinnorna hade behov av och underlag
för en egen tidning kan i sig tolkas som uttryck för att de inte ansåg
att deras behov tillgodosågs av Svellsk Liimtidllillg. Folkskollärarinnorna Astrid Forsberg och Ulla Alm var omväxlande redaktörer under år 1935 och övedärare Frida Härner stod som ansvarig utgivare.
Astrid Forsberg skrev också i Socialdemokratiska Kvinnoförbundets
skrift lvfOJgOllblis.l 51J Härner besatt flera officiella poster inom folkskollärarnas s[.1r. Hon var ordförande i SFF och vice ordförande
SAF,151 Härner deltog tidigt i skolradions konferensverksamhet och
år 1937 skulle hon konu11a att producera program för skolradion. l52
Läroverkslärarnas Riksförbunds pressorgan hette TidllillgjOr SIJeliges LiimJerk. Den kom ut varannan lördag. [<'rån år 1933 var läroverksadjunktcrna Simon Erlandson ansvarig utgivare och John Berg
redaktör. När dc övertog redaktör-skapet angav de att de skulle bedriva "ett intitnt samarbete" lned organets verkställande utskott.
I'vfålsättningen var att tidningens redaktionella artiklar i väsentliga
skol- och kårangelägenheter skulle förmedla synpunkter "soln icke
uteslutande äro den skrivande redaktörens egna utan i största tllöjliga utsträckning kårens gemensamma." Redakt.ionen skulle också
anstränga sig för att "göra dc olika parterna inom kClren full rättvisa i
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ett ärligt erkännande av· varje lärarkategoris betydelse och nppgift."153 Tidningen ville vara "en auktoritativ röst} till vilken såväl
meningsfränder SOlll 1110tståndarc lyssna och vars opinionsbildande

makt är påtaglig".!54 Citaten antyder att det fanns motsättningar
också ino111 den egna kåren liksom att den nya redaktionen strävade

mot att på ett tydligare sätt än tidigare överbtygga dessa. I SlIellJk
Uiraltidllil(~ kommenterades också redaktions bytet på Tidmiigför Sveriges LiirolJerk. Bytet ansågs ha inneburit "ett demokratiskt genombrott" då den nya redaktionen uttryckt sig positivt till iden om 1927
års reform som ett steg i enhetsskolctankens fÖlvcrkligande,155
För alla tre tidningar gällde att de behandlade vad som hände i
den nationella politiken. En betydande del av innehållet var också
direkt relaterat till lärarnas dagliga verksamhet, till lärarpraktiken,
och från debatter om pedagogik, psykologi och metodik. Det var
inte journalister utan lärare S0111 skrev i tidningarna. Redaktionerna
hade stort inflytande över innehållet både genom att välja ut vad
som skulle publiceras men också via ett flertal längre eller kortare
komtnenterande artiklar där redaktionernas åsikter uttalades på ett

tydligt sätt. Samtliga redaktioner bestod av personer bosatta och
verksamma i eller kring Stockholm.
Som framgått av diskussionen tidigare i detta kapitel var medborgarkunskapens införande i folkskolan omgärdat aven rad politiska ställningstaganden. Ett antagande är att de olika lärartidningarna kan visa såväl likheter som skillnader med avseende på de föreställningar aln samhället och dess nledborgare S0111. framfördes i re-

lation till frågor om klass och kön. Skolans roll i eller fÖl' samhället
är en viktig aspekt av detta. Såg skilda lärargmpper olika på skolans
uppgift? Ett sätt att komma åt frågan är att studera vilka pedagogiska ideal som förespråkades, eftersom pedagogiken var det medel
eller verktyg som skulle överföra värderingar. Med utgångspunkt
från ett sådant resonemang hat' jag ställt en rad frågor till tidningarna

av typen: Hur beskrev respektive tidning ämnet medborgar/statskunskap? Vilken pedagogik skulle användas i skolan, vilken sorts
kunskap premierades och vilken var lärarens roll? Gjorde någon lä-

rargrupp specifika hänvisningar till barn för att proftlera sin egen
grupp? Vad kan man utifrån detta dra föl' slutsatser om vilken syn
på samhället och skolans roll

SOlU

genererades?
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Efters01n tidningsmaterlalet i sin helhet O1nspänner tusentals si-

dor har jag gjort avgränsningar med utgångspunkt från avhandlingens fokus på frågan om medborgarskap, I första hand har jag utgått
från respektive tidnings recensioner av läroböcker i medborgar- eller
statskunskap. I andra hand har aspekter son1 påtalats i recensionerna

belysts ytterligare genom att välja artiklar med rubriker som anknyte!'
till medborgarskapsfrågan, De ord som varit styrande är ni-reformen, tal- eller skriftspråk, demokrati, självstyre, pedagogik eller
barn/et.
Nedan kommer varje tidning att redovisas var för sig. Först ut är

den tidning som fått störst uppmärksamhet i tidigare forskning och
som hade den största upplagan, nämligen Svellsk Ujmtidllillg,
SVENSK LÄRARTIDNING

Folkskollärarna, pedagogiken och ett demokratiskt
samhälle
Trots det nya namnet - medborgarkullskap - var de flesta läroboksförfattare länge alltför bundna av det f,tam1a stereotypa schemat kommunal- och statskunskap.156

I exemplet sammanfattar recensenten, folkskolläraren John S, Ericson, en av de föreställningar SOln formulerades lned emfas i J/leJ/sk

Lajmtidllillg, En äldre tolkning av ämnet medborgarkunskap hade,
enligt detta betraktelsesätt, länge fått vara alltför dominerande, Recensenten beskrev detta som nägot negativt. Ar 1935 borde ämnet
uppfattas på ett nytt sätt jämfört med tidigare, Ord som bunden och
stereotyp var negativa omdötnen som samtidigt relaterades till ett
föråldrat ideal som, i dctta fotum, inte längl'e kunde anscs önskvärt.

John S, Ericson som anmälde flertalet läroböcker i medborgarkunskap i Sll8l1sk Lijmtidllillg år 1935, Han skrev fyra av fem recensioner och behandlade i dessa nio av de tio läroböcker som recenserades under året.'57 Enligt egna uppgifter hade Ericson år 1935 anmält läro- och arbetsböcker för folk- och fortsättningsskolan i 16 år,
Utgivningen var uppe i ett 25-talläroböcker, av vilka han tagit del av
satntliga, och Ericson tnenade att flera av 1935 års upplagor var
bland "våra bästa".158 Således var det i huvudsak en mans åsikter
som släpptes fratn i diskussionerna on11nedborgarkunskapens inne59

håll och betydelse i folk- och fortsättningsskolan i Svellsk LätmtidlIillg. Och det var en manlig folkskollärare som hela tiden talade till
sina likar, till sina "kolleger".159 Ericsons perspektiv framfördes också i förlagsreklam för läroböcker i medborgarkunskap vilka i flera
fall använde citat från hans rccensioner. 160 I sina anmälningar gav
Ericson mer utrylnme åt de böcker han ansåg var bra jämfört tl1cd
de han fann dåliga. Framställningarna av vad han formulerade i positiva ordalag fick därmed förhållandevis stor plats. Det ideal som
betonades var elevmedverkan, läraren som studieledare, snabb demokratisk samhällsutveckling och vikten av att lyfta fram sociala
frågor. 161
Det svenska samhället framställdes som statt i positiv och snabb
tf/vede/illg både vad gällde teknik, kultur, utbildning och demokrati. I
recensionerna av medborgarkunskapsböcker talades till excl11pcl om
"vår dCl110kratiska tid"162 och att det var viktigt att skildra "de sociala frågornas" fÖiutsättningar och förändringar. Ord som "l11odern",
"aktuell" och "tidsenlig" användes i positiv betydelse medan "föråldrad" eller "otidsenlig" var negativa 0111dömen. 163 Den sociala och

kulturella utvecklingen gick så snabbt att en lärobok riskerade att
mista sin aktualitet på bara ett läsår, vilket var något som författarna
och utgivarna måste försöka att klara av eftersom eleverna och lä-

rarna i folkskolan skulle ha läroböcker som speglade det aktuella
samhället, argumenterade Ericson,IG4

Om innehållet i medborgarkunskapsböckerna helst skulle vara
självständigt strukturerat så applicerades idealet om självständighet
också på eleverna, Genom att använda aktivitetspedagogiken nled

arbetsuppgifter skulle eleverna "bli självständiga och oberoende"
och själva inse kollektivets fördelar eftersom det erbjöd gemenskap
och stöd vilket behövdes "ute i livet", Arbetsuppgifter var inget
självändamål i sig utan framställdes enbart sonl berättigade 0111 de
uppnlanade positiva egenskaper: "Arbetet har visat på den rätta vä-

gen för skolans medborgarundervisning: ett fritt och självständigt
studiearbete med läraren såsotll sammanhållande krafL"IG5
Överhuvudtaget presenterades läraren som "studieledare" medan
en undervisnitlg byggd på "torra uppräkningar" eller "förhör i vanlig
tllcning" tillskrevs ett föråldrat idea1. 1G6 En ideal föreställning aven
ny lärarroll framställdes:

60

Genom talrika littemturanvisnin!,'<1r ger han impulser till fortsatt
studium, han hänv.isar till nytt stoff, och med sin kombinationsrikedom och förmåga att ge goda upp~;\ag håller han alltid fönstren
öppna utåt, mot livet. Överallt märker vi den erfarne pedagogen,
som förstår att bygga på elevernas egna erfarenheter. 167

Bästa tänkbara var om c1everna själva kunde komma lncd "intres-

santa förslag" vilka läraren skulle ta fasta på och använda. I enlighet
med detta lovordades register och innehållsförteckningar eftersom
de gav möjligheter för c1everna att själva orientera sig i lnaterialet

och komma med uppslag och ideer.''' Om självständighet och arbetsglädje var de positiva mål som folkskolan borde sträva efter så
användes "lnekanisering" och "stereotypt" som begrepp för nega-

tiva mot- eller hotbilder.!G9
Det är också tydligt att språkbruket förändrats i jämförelse med
sekelskiftets debatter. Ar 1935 användes hänvisningar till aktualitet,
modernitet och vikten av att något val' nytt på ett sätt som intc före-

kom tidigare. Att framställa samhället som demokratiskt och i hög
grad präglat av /llverk/lllg får också anses som något nytt. Till och
med den femton år gamla ämnes beteckningen medborgarkunskap
beskrevs, sonl dct inledande citatet visar, S0111 ny. Sättet att föra

fram arbetsskolan eller aktivitetspedagogiken var annorlunda då
betoningen på självständighet och beskrivningarna av läraren som
studieledare inte förekommit tidigare. Folkskolläraren var pedagog
och dessutom man, en egenskap som också gällde för tidigare ideaL
Trots detta återkonuner det tidigare använda ordet att eleverna
skulle fOJ!nu till sina nya roller snarare än att aktivt inkorporera dem
genonl eget arbcte. 17o

Språket i medborgarkunskapsböckerna skulle helst vara "enkelt"
och "ftamställningen överskådlig" och "lättläst",171 Liknande argull1cnt användes i diskussioner kring utfol111ningcn av modersmåls-

undervisningen i folkskolan. Modersmålet var viktigt av två skäL För
det första ansågs det, nled undclvisningsrådet Nils Olof Bruces ord,
SOl11 "den främsta för1nedlaren av kulturvärden till nya gencrationer."l72 Att skaffa sig skrivtecken var ett kännetecken för

"kulturfolk". Med dess hjälp kunde de på ett "mera varaktigt sätt
överföra sina kulturvinster till kommande släkten", 1nenade Bruce. 173 Språket presenterades som både viktig för och som en spegling av samhällsförändringar, vilket beskrevs som en avgörande as61

pekt eftersom det var här "ett folks själ" fostrades, enligt ecklesiastikminister Engberg,174 Den roll språket tillskrevs i den här meningen kan beskrivas som en av de traditionella roller l110dersmålet haft

att fylla i folkskolans undervisning. Språket skulle i första hand fostra och inordna eleverna i ett exlsterande samhällsklimat. Bruces tal
om att förmedla kulturvärlden ska troligtvis ses mot bakglUnd av
den konservativa nationalism SOlU formulerades O1ukring sekelskiftet. 1J5 Men innebörden höll på att förskjutas. I såväl skol- som rund-

radion pågick inte bara ekonomiska föreläsningar om befolkningsfrågans betydelse och konsekvenser för nationens överlevnad under

1930-talets första hälft. Kända namn som politikerna och debattörerna Värner Ryden och Nils Herlitz eller läkaren Hans Wallengren
är exclupel på personer

SOlU

talade om härstamningens, rasens och

blodets betydelse för en nationell identitet.!76 Detta höll på att bli
den viktigaste markören för ett nationellt medborgarskap.m
Den andra funktion som modersmålet skulle fylla var att fungera
som verktyg i den demokratiska process som samhället enligt beskrivningarna höll på att genomgå. De som ville förenkla de komplicerade tilltalsregler som gällde och även eliminera den skillnad som
ansågs råda luellan talat och skrivet språk luenade att reformerna var

fömtsättningar för att medborgarna skulle kunna delta i det offentliga livet.!78 Med talspråk avsågs rikssvenska som till skillnad från dialekter beskrevs som ett "bildat svenskt talspråk".!79I Svellsk Lärartidning kom enbart sådana argument fram som var jlj,. ett förenklat
språkbruk.!SO
Udden av kritiken låg just i att skriftspråket användes i offentliga
sammanhang där det kunde få en exkluderande verkan för denl som
hade ett talspråk men inte ett skriftspråk:
Och den som icke kan tala som en riksuagsskrivelse utan år hänvisad till sitt naturliga talspråk, han drar sig för att på detta språk yttra
sig offentligt. [...] lIur ofta händcr det icke på offcntliga möten av
ena eller andra slagct, det må gålla stadsplaneringsförsiag eller nativitets frågor, att kloka och sakförstånuiga människor sitta som förstummade, med klar insikt om det galna i vad som sågs, men utan
ringaste ansats till att gendriva det. 1... 1 .r...ren frågar man honom,
varför han inte lade fram dessa synpunkter vid mötet, så får mall
till svar ett indignerat: 'Skulle jag uppträda inför alla dessa männi-
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skor och tala?' Nej, naturligtvis inte. [...J Kan man inte det så måste
man ju tif,l1l. 18l

Det gjordes också kopplingar mellan det språk barnen lärde sig i
skolan och det som de måste kunna i vardagslivet i samhället.
Kopplingen bestod i att man beskrev den klyfta som ansågs förekomma mellan båda dessa språkformer. Aterigen presenterades
folkskolans undervisning som lösningen på problemet; det var undervisningen i modersmål som tAåste anpassas till, menade författaren, tidens krav och inte tvärt om:
Barnen i våra skolor får lära sig ett nytt språk, när de ska lära sig
skriva svenska. [...] Men alla behöver lära sig konsten att tala vardagligt umgängesspråk. i\fen det får de inte. [... J att det liksom reser
sig en vägg mellan talaren och församlingen. [...] Modersmå1sundervisningen måste reformerasl 182
Då de flesta svenskars inställning på denna punkt bestämmes av
skolan - här tycks man verkligen lära inte bara för skolan utan för
livet ~ synes det, som jag vid många tillfallen framhållit, vara angeläget att skolan vcrkligen ger saklig upplysning .i denna fråga, så att
inte lärjungarna går ut i livet med den falska förcställningen att talspråket som sådant är mindervärdigt, vulgiirt, felaktigt. Lär alltså de
unga inte bara skriftspråk utan ävcn talspråkP83

Det skulle råda samstämtnighet mellan vad som lärdes ut i folkskolan och vad som skedde i samhällslivet, tycks författarna ha lllenat.

Och det gällde för folkskolan att ta igen och minska det avstånd
som skapats mellan institutionen och samhället för att folkskolan
skulle kunna ta den roll den var ämnad för, nämligen som förebild
för den övriga samhällsutvecklingen,184

Liksom i samband med äaUlet medborgarkunskap beskrevs modersmålet i relation till samhällsutveckling. I båda fallen mötte läsaren bilden aven snabb förändring med en betoning på demokratiska
ideal. Medborgarkunskapen skulle med aktivitetspedagogikens hjälp
skapa en verksam, deltagande medborgare och modersmålet var det
verktyg SOln eleverna behövde för att kunna förbli verksanuna även

utanför folkskolans sfar, i samhället. Pör att kunna leva upp till det
kravet lnåstc lnoderslnålsundenrisningen förändras. Tal och språk

skulle, enligt dessa åsikter, inte få utgöra skäl för uteslutning ur en
deltagande medborgarroll.
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Hittills har skolämnet medborgarkunskap och även medborgarskap utövat.i samhället beskrivits av lllanliga företrädare och i satnt-

liga fall har män eller pojkar använts som exempel i tidningstexterna.
Detta kan tolkas som att den ideala, i offentligheten deltagande
medborgaren, som skulle skapas genom folkskolans undervisning
med nödvändighet var en man. Det a!!JlJcilllla folkskollärarförbundet
tycks i stor utsträckning ha ägnat sig åt att framställa manliga erfarenheter och föreställningar. Om kvinnor skulle känna sig tilltalade
av detta och vilja identifiera sig med det kan man idag endast spekulera om eftersom sådana resoncluang saknas i texterna. lvIöjligen
kan en sådan aspekt trots allt synliggöras genom en jämförelse med
hur kvinnor själva formulerade sig. Hur såg folkskolans lärarinnor
på medborgarskapet? Hur beskrevs samhället och vilka var skolans,
lärarnas och elevernas uppgifter?
TIDSKRIFTEN LÄRARINNEFÖRBUNDET

Folkskolan, flickorna och ett aktivt medborgarskap
Barnet står skyddslösare än förr mot andliga farsoter - våldsmetoder, natiollal- och klasshat, den febriga hetsen hos ett ultratekniskt
samhälle. Vi lever i ncvroscrnas tidevarv. I\fcr än någonsin måste vi
koncentrera oss på barnet, inrikta oss på att skapa det en miljö av

ro och arbet:dust, förmedla friska intryck i lagom pOftioner, hålla en
alltför rått och tröttsamt bullrande värld på en armlängds avstånd
från dess arbcts- och lekplatser. [...] Vi lärare har därför en utomonlentlig uppgift i att tillvarata och tillkämpa barnet nya möjligheter till inre och yttre utveckling, Särskilt den inre utvecklingen
måste vi uppmärksamma, Det gäller inte längre att ge ett visst
kvantum fasta kunskaper, att bidraga till vissa moralbegrepp, vår tid
fordrar oändligt mycket mer. Ty det är en farlig tid, 185

I citatet sammanfattas l11ycket av den hållning gentemot barnen i

folkskolan och den syn på samhället, pedagogiken och psykologin
som fördes fram i Unllillllejorblllldet. Skillnaderna mot SmISk Lcilm'
tidning märks kanske främst i besktivningen av salnhället SOl11 sjukt,
hotande och på väg i en felaktig riktning,186 Som en konsekvens av

detta borde skolan och samhället vara olika världar. Skolan skulle
vara ett skydd fÖl' eleverna och i denna skyddade miljö skulle barnens im? utvecklas, vilket fordrade att mer psykologi infördes i un-
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dervisningen. Lärarnas betydelse betonades mer i IJII'l1Iillneftrblllldet
än i Svemk Litmtidlling. Länuna val' de enda som. hade kompetens att

se och förstå barnens behov och därigenom ge var och en den ut-

bildning och uppfostran som krävdes. t87 Likheterna med Svensk U·
",rtidnillg bestod i förespråkandet av arbetsskolans principer och att
folkskolan var det verktyg som skulle ge barnen möjlighet att utvecklas. Föräldrarnas roll nämndes knappast i någon av tidningarna
även om Url1linneftrblllldet medgav att deras stöd var viktigt om inte
annat för att få ekonomiska medel att ge pedagogiken större plats i
såväl lärarnas som barnens utbildning. 1ss
Vad som inte kommer fram i citatet men som var en nlyckct
viktig aspekt i texterna om elevernas framtida medborgarskap, var
utbildning till jämlikhet mellan könen. Framför allt behövde flickorna självförtroende och självaktning för att våga delta i politiska diskussioner och annan verksamhet utanför hemmet,189 Men det var

lika viktigt att flickor och pojkar undervisades tillsammans på ett
helt igenom likartat sätt, helst skulle de gå i samskolor. De skillnader
sotn existerade mellan könen ansågs skapade av olikheter i uppfostran och inte primärt genom biologisk olikhet.!90 Med uppfostran
menade man bland annat hur barnen tilltalades och behandlades i
klaSSi1.1ffilncn. 191

En stor del av tidningens innehåll ägnades åt att argumentera för
behovet aven jämlik uppfostran mellan könen vilket var något som
samtliga parter skulle vinna på. Samhällsutvecklingen skulle bli sundare otu kvinnor fick tller inflytande vilket skulle konuna även lnännen till del, var det budskap som framkom indirekt. Både flickor och
pojkar skulle tränas i den viktiga förmågan samarbete. Samarbetet
skulle genoll1syra flera nivåer, alltifrån undclvisningen i skolan till
yrkesverksamhet, offentliga debatter och internationell politik. Det
var en fÖlutsättning för att åstadkonuna fred i världen, vilket Val" ett
mål flera kvinnoorgatlisationer arbetade aktivt för.t 92

Överhuvudtaget var det likheten mellan könen som hela tiden
framhävdes, en likhet som gjorde kvinnor lika lämpade som män att
delta på arbetslnarknaden och i offentligheten. Kvinnorna använde

inte begl'eppet folkskollärarinna själva. De var lcii"" och dänned en
lika viktig del av den större gemenskap kåren utgjorde SOlU männen,
tycktes de nlena. "Vi lärare" refererade således både till kvinnorna
och lnännen i kåren. Och lnålet för allas strävan, det S01n skulle
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skjuta skillnaderna i bakgrunden och i stället lägga betoningen på
likheterna, borde vara barnen, argumenterade I~iraril1!1~förblllJdet.19J
Detta sätt att argumentera överensstälnde med den strategi SOl11 den
samtida kvinnorörelsen använde. Särorganiscrlngen hade sQtn mål

att lyfta fram jämlikheten mellan könen vilket skune ge kvinnor plats
i politiken och på arbetsmarknaden.!"
Den ojämlikhet

S0111

trots allt ansågs råda tnellan könen berodde

inte på specifikt svenska förhållanden utan problemet var konstruerat i den västerländska kulturen; både av kvinnor SOl11 anpassat sig
till en underordnad roll och av män 80111 ansåg att kvinnor skulle ta
sådana roller.!95 För att visa hur bundet idealet var till kulturella föreställningat: hänvisades till framställningar av den kinesiska kvinnan:
Hon är nahlr. I\fen hon är stark och självstiindig och temperamentsfull. Bredvid henne blir den amerikanska modern en blek
kulturprodukt. I... j lIon äger ett själv utan att vara självisk.t%

Jämlikhetsfrågan var den primära medborgerliga rättighet som Uia1;lIl1ejörblllldet formulerade ideal omkring. Det handlade om att ge
förutsättningar för kvinnor att bli delaktiga medborgare.!97 Med ett
undantag riktades ingen uppnlärksamhct mot skolämnet medbor-

garkunskap. En bokanmälan fanns i ämnet och det aven bok som
inte refererades i de övriga tidningarna. Arbetsboken hade både en
manlig och en kvinnlig författare och recensionen anslöt sig till iden
att medborgarkul1skapen skulle omsättas i praktiken för att bli verkligt fruktbar och de uppgifter som framställdes som positiva var
samma som förekom i Svensk Liircl!1idning och i den kvinnliga ll1edborgarskola som drevs av Fogelstadgruppens kvinnor, nämligen att
"referera en kommunalstämma, skriva protokoll, ordna ett fmgemt

stadsfullmäktigesammanträde, följa en bestämd frågas gäng i riksdagen etc,"198 Andra frågor som gavs stot plats i Svensk l.iirm1idning

gavs enbart korta kommentarer i Liiminlleförblllldet. Redaktionen tillstyrkte skriftspråks-kommittcns förshg att förändra modersmålsundervisningen. Talspråk borde tillåtas i skrift i skolorna och stavningen borde 1110derniseras och förenklas. 199
Sonl framgått av gcno111gångcn framställdes de mest önskvärda

medborgediga idealen på ett annodunda sätt i UiarillllejoriJJllldet jämfört med Svensk Uimtidllillg vid samma tid. Om sistnämnda tidning
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kan anklagas för att beskriva manliga erfarenheter så kan sanll11a

kritik riktas mot UnltinllejiMJlllldel, som entydigt lyfte fram kvinnors
roll i samhällsutvecklingen. De var engagerade, de drev egna frågor
och de hade ett eget förhållningssätt. 2I)O En reformering av undervisningen mot ökad jämlikhet skulle i och för sig komma också pojkar till del men det var framför allt flickors behov som uppmärksammades. Folkskolan skrevs franl Sot11 ett forUl11 för flickors ut-

bildning till jämlikhet. Möjligen kan man säga att män delvis synliggjordes eftersom de redan innehade sådana positioner i samhället
som även kvinnor önskade komma i besittning av. I den meningen
var männen den norm som kvinnorna jänlförde sig med och ville bli

jämlika med. Men det förtjänar också att påpekas att det samhälle
sonl skapats av män inte framställdes sonl ett önskvärt alternativ av
kvinnor utan de ville i stället lägga resurser på ökat samförstånd och

fred.
Nu återstår att se hur läroverkslärarnas tidning förhöll sig till de
frågor som diskuterades i folkskollärarnas organ. Vilka medborgerliga ideal fördes fram för läroverkslärarna och vilken var deras roll i
undervisningen?
TIDNING FÖR SVERIGES LÄROVERK

Kärnämnen, kårmoral och kunskap är samhällets
grundvalar
Huvudsaken för de scnares (folkskollärarnas] räkning anses nämligen vara psykologisk-pedagogisk uthildning och kärlek till och förståelse för barn och ungdom, såsom det står att läsa i det åttonde
och niondc budordet. Här finns ett fritt och rikt mit för simulanter.
1- .. ] men det allra mesta måste hänföras till den flora, som växer
upp på pcdagobrikens odilmde sumpmarker. 20l
Utan fasta kunskaper blir vetandets marker endast idel gungfly.202

Som framgår av citatet uttryckte sig 7i"dllillgjdr SVeliges Ldroverk kritiskt mot den så kallade nya pedagogik och psykologi som samtidigt
anammades av folkskolans lärare och lärarinnor. I läroverkens tolkning fungerade det nya son1 en slags undanflykt för lärare S0111 ville

undgå hårda studier. I stället skulle undervisningen bedrivas på traditionsenligt sätt kring inlärandet av kärnämnen och arbetsuppgifter
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kunde endast motiveras av att de "underlätta inlärandet och mCl110rerandet".,o3 Talet om psykologi, pedagogik och självverksamhet
undergrävde inte bara kunskapskraven och kunskapsförmedlingen i
skolan utan också lärarens status. 204 Som citatet visar lntog Tidning
jOr SVeJiges Liroverk en försvarsposition gentemot det som beskrevs
som nytt och dc markerade därigenom sin skillnad gentemot folkskolan. 20s
I likhet med Urmillllejorbl/llde/ behandlades ämnet medborgarkunskap eller det närbesläktade stats- och samhällskunskap i ringa
O111fattning. Reklatnen från förlagen var sparsam och sällan med de
motiveringar som var legio i SJJenJk LJirmtidning. 20G Endast en recension var införd i ämnet och den tog upp en bok som inte nät11ndes i
någon av de två tidningar S0111 också undersökts. 207 Det var en arbetsbok som recenserades men till skillnad från Spensk I~iltll1idllillg
talades inget on1 "självverksamhet", "självständighet" eller "oberoende" i Tidning fbi SI/eJiges Lalvllerk. Eleverna skulle följa lärarens
instnlktioner: "'Läraren kan lned ledning av handboken rita före på
svarta tavlan samt förklara och sktiva in texten i samtåd med eleverna."'208 Det förefallet ändå som om recensenten, T, Klackenberg,
egentligen ville övettyga lärovcrkslärare att försöka använda boken
även om den var "avsedd för fortsättningsskolan". Den gav, trots
allt, samhällslätans till synes tona fakta levande liV. 209 I en annan
artikel framställdes barn som offer för de pedagogiska experiment
"som arbetsskolan gjort till sitt pedagogiska monopol". Det var
nämligen barnen som fick utföra det "vardagsarbete" som krävdes
för att "åtelvända till centrum", det vill säga kunskaperna i kärnämnena. En pojke fick själv vittna om detta: '''Där [i läroYerketJ fick jag
lära mig grunderna i alla ämnen, och det tycker jag är bra. Det tycker
pappa med. "'2\0
Även om självverksamhet inte diskutetades så talade man 0111
"självstyrelse" i Tidning};';' SlJeriges L.drolJerk,211 Prågan hade blivit av
särskilt intresse för lätoverken efterson1 "tanken nu också fått utrymme i själva 1928 års läroverksstadga (§ 51 mom. 4)."212 Artiklarna presenterade självstyrelse som ett problcl11 efterso1l1 den ifrågasatte maktförhållandena i skolan och samhället. Författarna motiverade sina ståndpunkter med att det 111ed nödvändighet fanns och
tnåste finnas skillnadet mellan elever och hirare, en skillnad som
bland annat uttrycktes i en slags "kårmoral" mellan parterna. 2U Lä68

ranla riskerade annars att hamna i "den underliga institution, S0111
kan kallas 'en skola styrd av barn."'214 Både läl'are och elever skulle
födora på en förändring i den föreslagna riktningcn) menade skribenten, och iden om självstyrelse definierades därför SOlU ett problem för båda parter,
r de fall då samhället beskrevs i Tidning/ifr SPeligeJ Lä/vverk var det
i termer aven hierarkisk struktur son1 fordrade ))ett ledande skikt) en
aristokrati i någon fonn,)' Läroverken skulle inte bli ett fonun för
gamla tiders klasskamp som suddade ut den nyvunna solidaritet som
uppnåtts mellan lärare och elever, De förväntningar som befolkningen förväntades leva upp till var "förmåga av samarbetc) av över
och underordning) över huvudtaget av tjänande i lnånga former, ))215
Tidning pr S/lengeJ Uio/lelk, uttryckte åsiktcr både fÖl' och emot
genomförandct aven ni-reform) även 01ll argutllcntcn Jiir var fler.
Dels anfördes att universiteten och högskolorna i landet skulle ansluta sig till den Wellanderska linjen för reformen,216 Dels påtalades
att reformen "äga en stor och social praktisk betydelse," Men syftet
var ändå inte att "påtvinga lärovcrken eller andra läroanstalter det
ömsesidiga bruket av ni 111ellan lärare lärjungar. Det vore säkert
ganska dåraktigt." Några rader senare ställs frågan "on1lärarna i någon utsträckning skulle vara villiga att erkänna tilltalsordet ni från
lärjungarnas sida." Problemet låg således inte hos elevernas förändringsvilja utan hos lärarnas. 217 Dels fralnkon1 åsikten att reformen
var en styggelse.2lS De 1l10tstridiga åsikterna antyder att frågan var
viktig lucn känslig. Erik \\lellander, som gjort den broschyr 0111 reformen son1 kOllU11enterades i samtliga artiklal' stod på lärovel'kssidan i skoidebalten. Att i denna fråga närmast inta en liberal och utjämnande ståndpunkt kan ha förefallit förvillande, Samucligt torde
hans nalnn ha borgat för att fler slöt upp bakol11 idcn. 219
Som framgått av ovanstående genomgång förespråkade Tidnil{~
JO'r SverigeJ' Liroller/e ett annodunda tlledborgatideal än S!JeJ/Jk Liräl'tidning gjorde. Inom broverken hade en stÖl're jämlikhet mellan lärarc och elever utvecklats, vilket beskrcvs son1 positivt och tillräckligt.
On1 inte en status- och lnaktskillnad upprätthölls lnellan lärare och
elever skulle systclllet rasa samman och det skulle såväl lärare som
elever och föräldrar förlora på, argl..llnenterade Tidnillgjlir JlYr/ges Li'IfJlJerk, När det kom till frågan om en ni-reform fanns en samstä1l1-
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mighet mellan de olika tidningarna som saknades i de övriga frågor
som studerats här.

Sammanfattande diskussion
Låt mig påminna om den fråga som ställdes i inledningen, nämligen
om vilka som var villiga att använda skolradion i undclvisllingen i
början av 1930-talet. Svaren ska nu sammanfattats tillsammans med
ett resonemang kring olika lärargmppers föreställningar om medborgarskap. Det är tydligt att lärare från högre skolformer, framför
allt läroverk, förhöll sig kallsinniga eller negativa till att använda radio i undervisningen medan folkskollärare visade ett aktivt intresse
för samma medium. Detta överensstämmer också med de hållningar

de olika lärartidningarna gav utttyck för i synen på samhället. S/lensk
Llrtll1idning uttalade sig on1 och ville närma sig satnhället medan
Tidnillg/iir S/miges Lilvverk i regel inte diskuterade sådana aspekte!'. I
en undersökning av de båda tidningarna från 1900 till 1940 har
Kerstin Skog-Östlin kommit till en liknande slutsats. Hon påpekar
också att framför allt läroverkslärarna var långt ifrån eniga inoln kåren,220

Beslut om att skolradion skulle inriktas mot framför allt folkskolan, som gjordes till not01 genom att omtalas saln den allmänna

skolformen, fattades redan år 1931. Det var dock först år 1933 när
folkskollärare Henrik Berglind blev ansvarig för verksamheten som
ambitionen på allvar fick genomslag i verksamhetens innehåll. Här
har ämnet medborgarkunskap studerats särskilt. Medborgarkunskapen började behandla frågor om arbetarskydd och försäkringsskydd för arbetare. En annan aspekt av förändringen var en
v.iss förskjutning av valet av ptogramfotmer och programmakate.

Folkskollärare började göra program och andra former än det traditionella föredraget introducerades på allvar. Vi kan också konstatera
att det ordnades sätskilda konferenser där intresserade lätare (de

flesta var folkskollärare), undervisningsråd, folkskole-inspektörer
och företrädare för de olika folkskollärarförbunden diskuterade
verksamheten tillsammans med bland andra personal från Radiotjänst.
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När Henrik Berglind blev chef för skolradion hade socialdemokratin övertagit regerings1naktcn. Flera av de politiker som arbetat
för att genomföra en folkskola anpassad efter det nya politiska landskap, vilket blivit en konsekvens av att allnlän och lika rösträtt infördes i början av 1920-talet, var socialdemokrater eller liberaler.
"N[ålet var en genlcnsam bottenskola, alternativt enhetsskola, för alla
barn i stället för rådande parallellskolsystem. Skolradion engagerade,
som sagts, personer både via program- och konfercnsvctksamhetcn.
Flera av dessa hade anknytning till den skolpolitiska debatt som
förts och fortfarande fördes 1ued anledning av krav på en reformerad folkullclervisning. I den tidiga verksamheten, medan skolradion
fortfarande hade formen av försökssändningat, deltog såväl Värnet
Rydcn som Erik Wellander.
Betraktat ur ett skolpolitiskt perspektiv val' Rydcn och Wellander
varandras motsatser. Ryden var socialdemokrat och undervisningsråd med stort inflytande över utformningen av 1918 års skolreform.
Han ville driva igenom gemensam bottenskola för alla barn. \'(Iellander var läroverkslektor och så småningom professor. Han hade
kämpat för att parallellskolesystemet skulle bestå och han skulle
komtna att bli en av de främsta strategerna för läroverkssidan i 1940
års skolutredning, enligt Ake Isling. 221 Wellander skulle fortsätta att
göra program i skolradion under hela trettiotalet. Han deltog i de
konferenser som anordnades åren 1931 och 1933. Undelvisningsrådet I<arl Kärre var ytterligare en deltagare i konfcrensverksatnhcten
S0111 skulle konuna att tillhöra läroverkssektionen i 1940 års utredning. I övrigt var det f tamför allt företrädare från folkskolcsidan
som hade anknytning till skolradion.
l den folkskolegrupp som både samlades kring Värner Rl'dcn i
strävandena efter getnensam bottenskola inför 1927 års reform och
gjorde program i skolradion f111ner vi socialdemokraterna Josef
Weijne och Ruben \V'agnsson. Wagnsson deltog också på konferenser, vilket Weijne inte skulle komma att göra förrän på 1940-talet.
Han satt dessut01TI tned i 1933 års rundradioutredning dill' frågan
onl radion skulle förstatligas var den viktigaste. Viktor Fredriksson
deltog också på konferenser och gjorde program. Viktor Fredriksson, Ruben \\fagnsson och folkskollärarinnan Jenny \\Tahlman representerade SAF på 1934 års skolradiokonferens. Wahlman hade
tillsatntnans tned Rydcn skrivit "Folkskolans geografi". Så stnåning71

om skulle Fredriksson komma att bli \Vellanders "motpol och huvudmotståndare" i 1940 års skolutredning. Harald Hallen var en
annan aktör för enhetsskolan som både gjorde program och deltog
på konferenser under 1930-talet. Nils Helger, av stor betydelse för
hur medhorgarkunskapsämnet fick sin första utformning och en
liberal politiker av betydelse för den socialdemokratiska skolpolitiken, gjorde också program från år 1933 och framåt. 222 Det fanns
således flera beröringspunkter mellan aktörer i skolradion och den
nationella skoldebatten. Det är också tydligt att det framför allt var
personer

SOlU

var j(jr gemensanl bottenskola eller enhetsskola SQ1U

gjorde program, vilket överensstämmer med Henrik Berglinds egen
ståndpunkt i frågan. Han ansåg nämligen att skolradion var särskilt
lämpad för uppdraget att ge alla barn samma sorts undervisning.
Men det fanns även beröringspunkter mellan skolradion, läratpressen och lärarorganisationema.

Från år 1935 var folkskollärare Nils Wikström redaktör för SAFs
organ, Svensk Liirm1idning. Han gjorde inga program i skolradion
men deltog på konferenserna. År 1933 hade han och Henrik
Berglind gett ut en lärobok tillsammans. Folkskollärarinnan Hanna
\Vanngård var förste sekreterare i SFF och dess representant på
1934 års konferens. Hon var också medlem i Svenska Kvinnoföreningars samarbctskommlttees arbetsutskott. Senare skulle hon även

bli ledamot av centralstyrelsen för SAl'. Också Frida Härner hade
anknytning till både SAl' och SFF. Hon var vice ordförande i förstnämnda och ordförande i sistnämnda. Hon var dessutom ansvarig
utgivare för Lil'minnefiirblllldet. Hon deltog på skolradiokonferenser
och gjorde program år 1937. Det förefaller som att de kvinnor som
deltog i skolradion hade anknytning både till ett kvinnligt förbund
och till SAF. Detta antyder att ett medlemskap i SAl' var en inträdesbiljett till engagemang inom områden d01ninerade av män. Genomgången av lärarpressens sätt att formulera sig kting föreställningar
om medborgarskap stärker ett sådant antagande. Det har visat sig att
de åsikter som utttycktes på skolradions konferenser i stora drag
övetensstämde nlcd de som formulerades i SAF:s organ. Flera av de
som var aktiva inom skolpolitiken, särskilt S0111 förespråkare för gemensam bottenskola eller enhetsskola och en radikaliserad medborgarkun-skapsundcrvisning, var också involverade i skolradions verksamhet på olika sätt. Detta skulle också knnna vara en delförklaring
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till varför kvinnor deltog i så ringa omfattning i skolradions konferens- och progratnverksamhet. Deras organ, LirmiJlllefdrlJllJ1det, ar-

gumenterade utifrån andra aspekter på vad ett medborgarskap borde
innehålla.
Ilärarpressen framkom tydliga skillnader mellan kvinnor och
män i hur barnens behov formulerades. 1"redan folkskollärarinnorna
skrev att skolan skulle vara en sluten värld, skild frän ett samhälle
S0111 beskrevs i negativa och hotfulla termer, framförde de tnanliga
folkskoJlärarna att skolan och samhället borde närma sig varandra.
Skolbarnen borde komlua närmare "verkligheten" och lära sig sina
medborgerliga plikter i samspel med ett omgivande samhälle vilket
redan hade och höll på att genomgå en positiv utveckling mot ökad
demokrati och tekniskt framåtskridande. De manliga folkskollärarnas åsikter överensstänlde med de SOln framfördes inom skolradions
organisation, där radion framställdes 8ot11 det unika tnedlet, till och
lued bättre än läroböcker, för att minska avståndet 111cllan folksko··
lan och samhället. Nils Helger, Sven Wiklund och Gustav Ekeberg
skrev 1l1edborgarkunskapsböcker för folkskolan. De uppmärksammades i J1Jel1sk Liiranidnillg tllcd recensioner. Samtliga fick positiva
omdömen och fratnför allt Ekeberg hölls fram som nydanare och
förebild inom området. Samtliga tre hcrrar var också vcrksamma
inom skolradion. Helger gjorde, son1 sagts, progratl1tl1edan \X/iklund
deltog på konferenser och Ekeberg gjorde både program och deltog
på konferenser. Andra exempel på fackligt engagerade folkskollärare
eller överlärare som också skrev läroböcker, deltog på skolradiokonferenser och gjorde program val' Karl-Ivar Asplund, Gunnar Ahlberg och Bror A Sjögren.
Dc tnanliga folkskollärarnas ideal - formulerade i verksamhctcn
kring skolradion och i S,JeJlsk Liircn1idlliJ~g -. sammanföll ävcn i frågan
0111 hur aktivitetspedagogiken skulle användas. Pedagogiken skulle
vara ett verktyg för att träna både barnens självständighet och deras
medborgerliga aktivitet. Den ideala läraren val' en studieledare hellre
än en kunskaps bägare. Liksom självverksamhet genom studiecirklar
stod för något nytt i jämförelse med före1äsningsformen 1no111 folkbildn1ngstraditionen, framstår de nya programformerna 1no111 skolradion som ett sätt att försöka förändra både l!lika som gjorde program och hill' progranul1en gjordes. 2 2.)
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Folkskollärarinnorna uttryckte sig också de positivt till självverksamhet men de ansåg att den framför allt skulle användas för att
frigöra barnens fantasi och bli ett medel för hur de vuxna genom att
studera barnens fria skapande kunde förstå barns behov och känslor. I den mån läroverkslärare tog upp aktivitetspedagogiken till diskussion var det för att kritisera den då de ansåg att argumenten Oln
en pedagogisering och psykologisering av unclclvisningen användes

som ursäkt för att slippa det tuffa men nödväncliga läraruppdraget,
nämligen att lära barn fasta äluneskunskaper på ett traditionellt sätt.
I den mån sal11hället beskrevs var det i negativa tetlnet och äldre

tiders hierarkiska samhällsstruktur gjordes till ideal.
Även om folkskollärarinnorna beskrev samhället i negativa ter111er och utan att uppmärksamma föreställningar on1 medborgarskap
i samma ll1ening som de manliga folkskollärarna gjorde, så saknade
de inte en vision 0111 samhället och dCl11okratin. Den fråga 801n
kvinnorna fortnulerade som viktigast var den O1n ett lnellan könen

jämlikt medborgarskap. Kärnan skulle finnas i folkskolans undervisning. Endast om den bedrevs på ett för flickor och pojkar jämlikt
sätt kunde jämlikhet, demokrati och därmed fred spridas till hela
samhället. Samförstånd va!' ett nyckelord. I stället för ökad teknisk
utveckling i försvarsindustrin och därmed ökad internationell konkurrens önskade de ett ökat samarbete mellan nationer. K.vinnornas

föreställningar formulerade inte heller en föreställning om att det
egna samhället hade högre värde än andra,224
Genomgången av lärarpressen har således visat att det vid sam-

ma tid fanns skilda sätt att formulera föreställningar omkring medborgarskap och utbildning för barn. Det förefaller dock som att det
var de föreställningar smll utttycktes i SvetlJk Lå'!Ul1idniJtg sotu förtnedlades också i diskussionerna kring skolradions verksamhet, de

fick tolkningsföreträde i frågor om programmens innehåll och form.
I detta ingick att skolan och samhället utanför den skulle närma sig
varandra, vilket överensstämtller tned hur tidigare forskning beskrivit det nya i sodaldetllokrauns retoi'ik. Att detta inte ansågs sotll

självklart i samtiden antyder både kritiken i Tidllillgji/r SfJeliges u/ro!Jerk mot dessa värdei'ingar och ktitiken i liirarinnefiirblllldet både tnot
en manlig dontinans i Radiotjänst och 1110t det innehåll radion där-

för hade.
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Ett resultat av att man formulerade gruppens egna föreställningar
om medborgarskap med hänvisningar till barns behov blev att barnens behov i någon mening gjordes allmänna. Men det förefaller
som om skolradion och SZlenJk Uim1idllillg gick längst när det kom
till att formulera föreställningar kring ett aktivt banJo Självverksamheten i skolan skulle vara en förberedelse för "verkligheten" utanför,
som deltagande medborgare. Man kan säga att talet om ett aktivt
barn och en aktiv medborgare pågick parallellt. Kanske var det också så att konstruktionerna bidrog till och förstärkte varandra. I den
innehållsanalys som följer i kapitlen fy ta, fenl och sex kommer särskild vikt att fastas vid hur barn medverkade och framställdes i program och texter. Det var ju dessa material som mötte barn. Följde
man önskemålen att ta in verkligheten i skolan? Hur såg i så fall
denna verklighet ut? Detta är ett av de spår som kommer att följas i
avhandlingen.

Efter denna genomgång av vilka aktörer som var aktiva i skolradions tidiga organisering och vilka föreställningar om medborgarskap och utbildning som skilda kategorier lärare formulerade i sina
fackliga organ, ska vi gå vidare i undersökningen och f.oista fokus på
det år som ska studeras ingående, nämligen år 1935. Den bärande
frågan blir att studera vilka som gjorde radioprogram och tidningstexter år 1935 och att se hur innehållet i sin helhet var strukturerat.
Vilka vat de "för undervisningen värdefulla program" skolradion
sände ut över landct?22S Och vad var det för "glad och god läsning"

FolkJkolalls bamtidllillg erbjöd?226
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KAPITEL 3

Skolradion och Folkskolans barntidning
år 1935. Struktur och innehåll
Alla sagor ger utom sitt egenvärde även något av kunskap och av
moralisk påverkan.[... ] Barnens erfarenhetsvärld vidgas med sa-

gorna, om dessa går från det välbekanta till det mindre kända. [...]
Vår tids bcrättelsckonst har alltså även såsom en till största delen
ny uppgift att dra in stadsmiljö och nutida arbetsliv inom barnens
sagoomspunna värld. l

Ovanstående exempel från år 1939 antyder att det fanns aktörer vilka ansåg att inte bara skolans område utan även barnlitteraturen i sin

helhet skulle tas i anspråk för att reformera samhället. När Alva
Myrdal skrev de här orden var hon rektor vid det år 1936 inrättade
Socialpedagogiska seminariet i Stockhohn. Hon introducerade en
författarinna som ansåg att sagor i traditionell utformning inte var
lämplig litteratur för små barn. Såväl språk som innehåll skulle i
stället anpassas till de små barnens behov. De skulle utgå från verkliga händelser som barn kunde relatera till och använda för att öka
sina erfarenheter. Anspråken liknar de som fördes fram inom folkskollärarkåren som helhet men också av de som gjorde skolradio.
Den formulering Alva Myrdal använde i exemplet för att visa hur
sagorna borde byggas upp, var nästan identisk med de som var i
bruk för att radikalisera såväl modersmålet som medborgar- och
hemkunskapens innehåll i folkskolan. I en bok om folkskolans uppgifter kunde till exempel stå att: "Särskilt betonas, att innehållet skall
hämtas från den värld, vari barnen närmast leva, från skolan, från

hemmet och hembygden.'" En debattör i skolfrågor, Nils Olof Bruce, gav vid samma tid tydligt utttyck för uppfattningen att läsningens
innehåll inte bara skulle skildra vad läroboksförfattaren Gustav
Ekeberg kallade "det verkliga livet av idag" utan att detta dessutom
var nationens egendom. 3 Bruce lnenade att det borde röra sig mu
"vårt eget land) dess natur och arbetsliv) dess histol'1a och littera-

tur."· Språket och litteraturen betraktades således som redskap ock-
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så för att främja vad Bmce kallade "uppkomsten av ett nationellt
medvetande. "5

I början av 1930-talet hade Nils Wikström, redaktör för Svellsk
Liilm1idllillg och deltagare på skolradions konferenser, gett sin syn på
ungdomslitteraturen. Han tog avstånd både från populärlitteraturens
Eantasiäventyr och konserverande beskrivningar av "rikemannabarnens lyxliv". Enligt Ulla Lundqvist hävdade han "att dagens unga
ll1änniskor vill läsa om sin egen situation i salntiden".6 I skolradions
arkiv finns enstaka belägg för att deltagarna på 1935 års skolradiokonferens också tog avstånd från de "moderna" sagorna. Andra an-

såg dock, i motsats till detta, att det faktiskt fanns "lämpliga böcker
för barn [inom] nöjeslitteraturens område". Eller att äventyrsböcker
"av alla slag" hörde till "vår tid", Folkskollärare Charles Lans menade att "'Roliga böcker' är alls inte ett fördärv för ungdomen, raka
motsatsen."7 En annan synpunkt var att när det saknades bibliotek i
skolorna hade radion verkligen en uppgift att fylla: "det är för dessa
skolor, som radion har sitt stora berättigande."B Radion kunde således användas som ett sätt att sprida litteratur. Detta var också det

enda område där skolradion fick samstämmig kritik från folkskollärare i skolorna. Höstens två sändningar om Tom Sawyct ansågs allt-

för brutala:
i\Jed all högaktning för världens främste humorist tillåter jag mig
dock kritisera höstens pjäs Tom Sawyer. Utan att vara alltför mycket stor moralist kan man dock framhålla, att det hela är litet för
blodigt och fullt av bovstreck. Man kunde vänta, att barnen skulle
bli förtjusta, men jag måste i sanningens intresse såga, att stycket
inte 'slog an'. Ett stycke kan vara roligt, trots att det är moraliskt
(1).'

Kanske var det ingen slump att det var ett litterärt inslag som kritiserades i skolradion. Som jag visade i första kapitlet var folkskollärare
engagerade i frågan om barns läsning sedan slutet av 1800-talet. Men
till skillnad från tidigare decenniers entydiga fördömande av populärlitteraturen gavs på 1930-talet således uruyck både för ett kritiskt
och ett accepterande förhållningssätt. Något som förenade de olika
åsikterna var tilltron till litteraturens och språkets betydelse för att
vidarebefordra kulturella föreställningar till barn.
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En annan nyanserad skillnad jämfört med tidigare var iden att
barn skulle få ta del av "verkligheten" oavsett om de läste sagor eller
lyssnade på skolradions program, Betraktat ur ett längre perspektiv
var detta delvis ett nytt inslag,1O Fötutom att ett nytt medium togs i
anspråk bestod det nya dels i att man nu vände sig till de små barnen
och dels i att de förväntades delta aktivt i förändringen av samhället.
Frågan är vilka verkligheter barn mötte via de båda medierna och
om dessa förstärkte eller n10tsade varandra.
Nu är det inte i första hand orden eller texterna som ska undersökas i detta kapitel. I stället ska hildmaterialet fokuseras, Särskilt i
populärlitteratur utgjorde bilder en viktig del, vilket sällan diskuterades i samtiden,ll I skolradion uppmärksammades dock illustrationerna i programhäftena, Häftena utgjorde ett viktigt inslag i programproduktionen eftersom de skulle ligga till gtund både för vad
man kallade för- och efterbehandling av sändningarna,12 I lyssnarrapporter bekräftade lärare att bildmaterialet var viktigt både getlOm
att föreslå ett bättre utnyttjande av de bilder som faktiskt fanns men
också genom att önska fler bilder," För Folkskolalls bam/idllillg saknas diskussioner om bildernas betydelse för innehållet men detta
utgör inget hinder för att ändå studera dem eftersom de utgjorde en
väsentlig del av innehållet även där,
Det jag lite förenklat kallar bilder var ingen enhetlig grupp. Skolradiohäftena innehöll till exempel såväl fotografier som kartor,
konstbilder eller skisser, Tidningen innehöll till övervägande del
teckningar men även ett fåtal fotografier, Lena Johannesson har diskuterat bilders betydelse i samhällsutvecklingen i ett historiskt perspektiv, Hon har särskilt uppmärksammat massproducerade bilder,14
Utifrån ett sådant perspektiv får barntidningens illustrationer samhällsrelevans, Vilka föreställningar formulerades via illustrationerna?
Fotografier är en annan sorts massproducerade bilder, De har upplnärksatll1nats i forskning 0111 social och kulturell identitet. Susan
Sontag och James R, Ryan har påpekat hur kameran använts av till
exempel vetenskapsmän för att inventera och dokumentera världen.

Fotografiet har betraktats som neutralt medan kameran var ett objektivt och självständigt verktyg, Med dess hjälp kunde man till och
med avslöja förhållanden i verkligheten som dittills varit dolda, 15
Detta ger dock e11 alltför oskyldig föreställning om hur fotografier
fungerar, anser båda författarna. Varje fotografi är resultat aven rad
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val; motiv, vinkel, tidpunkt med mera. Fotografier påverkar därföl' i
allra högsta grad människors omvärldsuppfattningar och de är aldrig
rena representationer av naturen, Sontag tnenar till och med att vår
syn på vad som är vetlilighet påverkas av fotografier medan Ryan
visat hut fotografiet haft en sådan funktion i ett histotiskt perspektiv. De har använts av vetenskapsmän från det brIttiska imperiet för

att sprida specifika föteställningar, såväl om imperiets självbild som
av de ländet som utf01'skats och koloniserats. Ryan menar att det
fanns en medvetenhet om hur bilden kunde användas föl' dessa
syften under sent 1800-ta1. Fotogtafiet böt därför, anset han, betraktas som en komplex del i den historiska produktionen av fötståelse. 16

Mot denna bakgrund fötefallet det motivetat att fasta uppmätksamhet vid bildmaterialet i sko1tadion och Folkskolalls bal'lllidllillg.
Detta ska kombinetas med ett fokus på bam. Vilka föteställniugar
om relationen barn-samhälle formulerades i text- och bildmatetialet? Liksom i tidigare kapitel ska också aktöterna uppmätksammas.
Val' någon yrkesgrupp ellet något kön dominetande bland pl'Ogrammakare, skribenter och illustratörer? En sådan analys tar sin

utgångspunkt i de två sko1tadiohäften och de 38 tidningsnummer
som ptoducetades år 1935.

Skolradion: Programutbud och programmakare 17
At 1935 sände Radiotjänsts föredragsavdelning sammanlagt 1174
program. Av dessa stod sko1tadion för 156 program och metpatten,
124 sändningat, val' för folk- och fortsättningsskolan."
I sko1tadiohäftena Svellskaföltdmg presentetades våtens och höstens ptogtam under följande ämnes01ll1'åden (antal pl'Ogtam anges
inom parentes):
Vårterminen 1935: Modersmålet (6), Norska (6), Kristendom, historia och medborgarkunskap (12), Geografi, naturkutltlighct och
teknik (15), Gymnastik och idrott (20), Jordbmkskunskap (3), Sång

och musik (5), Diverse föredrag m.m. (4)
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Höstterminen 1935: 110dersmålet (6), Kristendom och historia
(10), Geografi, naturkunnighet och teknik (11), Danska (6), Gymnastik (8), Sång (7), D.iverse sändningar (5)

I häftena angavs att programmen "där så varit möjligt, grupperats så
att lämpliga anknytningspunkter för kunskaps tillägnelsen erhållas"."
1935 års uppdelning i ämnesområden kan betraktas som en kompromiss mellan de som var för och de som var emot att man skulle
följa folkskolans undervisningsplan i skolradion. 20 Det förefaller
som om ämnesindelningarna gjorts för att skolradion skulle verka lik
den övriga undervisningen. När man ser på programinnehållen är
det ibland uppenbart att ämnestillhörigheten blivit en delvis missvisande etikett. Ett program om "Ett elektriskt önskehem" handlade i
och för sig om teknik, vilket ämneslubriken angav, men innehållet
kan också tolkas som ett inlägg ien pågående diskussion om bostadsstandard och bostadspolitik." Rubriken "Diverse" verkar också
ha fungerat som ett sätt att få in program utanföifölkskolans ordinarie plan. Ovanstående uppställning förringar också den betydelse
som skolradion faste vid valet av skilda programformer, vilket diskuterades i föregående kapitel. I mina innehållsanalyser har jag därför helt bortsett från vilket ämne ett visst program var sorterat under. Alla sändningar har behandlats som en text.
Innehållsanalysen i följande kapitel utgår från 70 sändningar i
folkskolans vanliga läsämnen. 22 Det betyder att 54 sändningar uteslutits från hela årgångens utbud. Förutom två uppläsningar"-1 är det
ämnena gymnastik/idrott, sång/musik samt uppläsningar i norska
och danska som av olika skäl utgått. Uppläsningarna i norska och
danska har jag ansett ligga något utanför det allmänna utbudet för
folkskolan då dessa i första hand var ämnade som språkträning.
Sändningarna i gymnastik och sång fInns inte bevarade. 24 Gytnnastikrörelsen var ett viktigt kulturellt fenomen under 1930-talet. Den
blev en massrörelse som både enade nationen och gav personer utan
utbildning nya karriärmöjlighetet. 25 Amnena lngåt· således inte i ionehållsanalysen i följande kapitel men det kan ändå finnas skäl att ge
en kort beskrivning av programmen med utgångspunkt från skolradiohäftena.
Av skolradiohäftena framgår att 1935 års gymnastik var upplagd
så att en person gav instruktioner i radion vilka sedan skulle följas i
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klassrummen. Till sin hjälp hade lärarna och eleverna utförliga teck·
nade bildbeskrivningar av de olika rörelserna. När kvinnor ledde
övningarna var det tecknade flickor i illustrationerna och när männen var ledare var det pojkar. Ar 1935 gjorde gymnastikdirektör Eb·
ba Habe fjorton program i gymnastik, vilket var rekord för decenni·
et. Aret efter gjorde hon fyra program och från år 1937 var det en·
bart män som ledde gymnastikprogram. Gunnar Grubb och Gunnar
Persson hade sändningar för pojkar. lO
Sångundervisningen var en O1ndcbatterad fråga under ttettiotalet.

Diskussionen rörde vilken slags sånger barnen skulle höra i skolra·
dion. Av lyssnarrapporter framgår att ett flertal lärare uttryckte öns·
kemål om att skolradion skulle göra program i ämnet eftersom lä·
rarna ansåg det svårt,27

Ar

1935 innebar sångundervisningen att en

vuxen sjöng före medan skolbarnen skulle sjunga efter. Ally Hall·
man inledde en sångstundsverksamhet det året som skulle upprepas
till och med år 1939 då musikdirektör Annie Petersson tog över
Hallmans tolV8 Sångundervisningen var således ett område där
kvinnorna intog och bibehöll en stark position i skolradions verk·
samhet. Pör 1935 års utbud gällde således att både kvinnor och män
gjorde program i gymnastik och sång. Jag ska nu enbart ägna intres·
se åt de sändningar som utgör avhandlingens material.
Som framgått av tabell ett på sid 48 var folkskollärare en större
grupp än professorer och lektorer bland 1935 års programmakare. 29
Exempel på andra titlar inom utbildningssfaren var rektor och bland
dc akademiska titlarna förekom till exempel ftlosofie doktor och
ftlosofie kandidat. Tillsa11l1uans utgjorde folkskol·lärare och akade·
miker 28 procent av antalet programmakare. Merparten program
gjordes alltså av personer med andra yrken och titlar. Det var till
exempel två kyrkoherdar, en riksdagSl11an, en civilingenjör, två
forstmästare och två redaktörer. Samtidigt kunde en person med
titel, till exempel civilingenjören, göra flera ptogram under året.

Folkskollärare Henrik Berglind gjorde med sina sex sändningar flest
program under året. Civilingenjör Edy Velander, rektor Einar Lille,
och ftlosofie kandidaten Gustav Blomberg gjorde vardera tre sänd·
ningar. Flera personer gjorde också två program. Detta betyder att
både att antalet personer som var inblandade i programproduktio.
nen var mindre än antalet program, 64 personer gjorde 70 program,
och att det fanns en större enhetlighet än vad man först får inuyck
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av. Detsamma gällde för kvinnorna. Tre kvinnor gjorde fem program. Liksom för hela trettiotalet tar således antalet kvinnliga programmakare lågt. 30
Ar 1935 hade 37 procent av sändningarna någon annan form än
föredragsformen. 31 Det kunde vara sketcher, mikrofonbesök, dialoger mellan vuxna, mellan barn och vuxna eller mellan barn. Sammanlagt 23 procent av sändningarna i läsämnen hade barn som
lnedverkancie, samtliga dessa hade någon annan form än föredra-

gets. Det vanligaste var att både flickor och pojkar medverkade i
samma program. Enbart flickor alternativt enbart pojkar deltog i lika
många progtal11 vardera. 32 Antalet programlnakarc eller antal pro-

gram l11Cd barn säger dock inget on1 hur tnånga personet som age-

rade i själva sändningarna. Låt oss därför studera det.

Huvudpersoner och illustrationer. Barn och vuxna
I de 70 program som analyserats agerade 144 personer på olika sätt.
Av dessa var 52 stycken, eller 36 procent, barn. Det var 25 flickor
och 27 pojkar. Av de vuxna var 11 kvinnor och 81 män.33 Vuxna var
således den största enskilda grnppen och i denna var män i tydlig
dominans (56 procent). Att antalet barn var så högt framgår inte av
progra111presentationerna i häftena, varken i texterna eller i bildmaterialet.
I lyssnarhäftena presenterades merparten program med bilder av
olika slag; fotografier, kartor, reproduktioner. Det fanns uttalade
ideer om att bilderna skulle komplettera och illustrera vad
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sades

i progratrunen. De skulle även locka lyssnare och underlätta för
lyssnarna att skapa egna "hörbilder" i relation till sänciningarna,34 I
häftena har bilderna genomgående kallats figur av häftesredaktören.
Med utgångspunkt från den betydelse dessa figurer hade, såväl för
de SOlU gjorde häftena och de SOlU använde dem förtjänar dessa att
undersökas näl1uare.

Eftersom fotografier under 1930-talet ingick i en vetenskaplig
kontext där de användes som dokumentation och samtidigt betraktades som ett sätt att beskriva verkligheten har jag List särskild
uppmärksamhet på dessa. 35 Av salumanställningen i tabell två nedan
framgår att den största delen av bildmaterialet var fotografier.
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Tabell 2: Antal fotografier respektive annat bildmaterial med andel
människor i Svenska fiir,dn/g vår- och höstterminerna 1935, Procent
anges inom parentes.
Bild

Anllat bildlJJfitnia/

Foto ra l

Antal

134 (65)

Därav med människor

62 30

72 (35)
15

ToM!1

206 (100)
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Källa: St'i'lIskafiiredmg 1935: 31 och 33.
Kommentar: Tre fotomontage har inte räknats med, ej heller noter och teckningar
på mstmmcnt eller de tecknade illustrationerna till sändningarna i gymnastik.

Sammanställningen i tabellen ovan visar att den största delen av

bildmaterialet inte avbildade människor, Men i de fall människor var
avbildade var det i regel vuxna män, Sven Hedin och den år 1931
avlidne ärkebiskopen Nathan Söderblom har fotograferats vid
skrivbord, Hedin med en radiomikrofon framför sig och Söderblom
med en boksamling i fonden," I de fotografier som beskrev riksdagens arbete avbildas statsminister Per Albin Hansson bland statsråden." Med två nndantag framställdes inte kvinnor i liknande positioner. 38 K.vinnar kunde dock vara med på n-undre framträdande
positioner. På en glödlampsfabrik sköter kvinnor tuaskinerna och i
en tlO1nadskola har lärarinnan fotograferats tillsanunans med skol-

barnen, Sammanlagt var kvinnor med på 14 och barn på 15 av de 77
bilder där människor avbildats,39 Andelen barn var säledes också låg
i jämförelse med andelen luän. Den vikt skolradions företrädare i
andra sammanhang lade vid att barn sknlle delta i programverksamheten tycks således inte ha fått ett motsvarande genomslag i bildmaterialet.
Det var andra motiv än de med människor som premierades i
skolradiohäftena, Fotografierna var i flertalet fall aven speciell ka-

raktä!', De var antingen stads- eller landskapsvyer tagna från ett
ovanifrånperspektiv. Flygfotografier återkotll flera gånget'. Tvlänniskor var sällan lued på dessa fotografier och Oln de var med var det

som små staffagefigurer underordnade ett landskap eller en byggnad. 4D Detta sätt att presentera ett motiv f tån ett övergripande pet'spektiv knnde vändas i sin mosats, Flera fotografier är närbilder på
elektriska apparater, sladdar, glödlampor eller kontakter,4l I relation
till den ambition som utttycktes på konferensetna, att föra skolbat84

nen närmare verkligheten, vilket betydde samhället utanför skolsalen, framstå!" valet att använda fotografier som i överensstänunelse
med detta. Genom fotografier presenterades såväl platser som
byggnader och tekniska apparater för skolbarnen. Det var inte ,människor, deras relationer och handlingar, som i första hand beskrevs
med skolracliohäftenas motiv. Med en objektiv blick - det fanns varken en tydlig avsändare eller mottagare i sättet att framställa motiven
- skulle barnen lära sig att hantera elektricitet, att uppskatta byggnader, vägar eller hamnar konstruerade av ingenjörer. Den förn1cnt
objektiva blicken lade också, för att anknyta till Sven Heclins egna
ord, utomeuropeiska "oupptäckta" landolnrådcn framför skolbarnens blickar. 4' Ett inclirekt budskap var att områdena var tomma,
redo att tas i besittning. Det handlade inte bara om att lära sig behärska det moderna utan också andra landområden. I detta perspektiv blir det också intressant att barn var med i fotografier där barn
utförde "växtförsök". Pojkar odlade på en åker och en flicka stod
framför sin köksväxtodling. Den svenska myllan skulle alltså kultiveras av den egna nationens bam. 43

Genomgången av 1935 års hela programutbud i skolraclion har
således visat att flertalet p.rogrammakare inte var professorer eller

någon sorts lärare. Bland olika kategorier lärare och akademiker var
antalet folkskollärare flest. Andelen kvinnor var låg bland de som
gjorde program. De var mest framträdande i ämnen som illle kommer att behandlas ytterligare i avhandlingen - gymnastik och sång.
Dessa älnnen beskrevs som viktiga iuen de [mus inte bevarade.

Det bildmaterial eleverna mötte i skolraclions häften hade en
speciell karaktär. Det utgjordes till största del av fotografier där tekniska föremål, byggnader eller landskap var huvudmotiv. I de fall
människor fanns med var de bifigurer i jämförelse med dessa huvudmotiv. Kvinnor och barn var i minoritet bland personerna, flertalet var vuxna män. Vilka var det då saln gjorde lnaterlalet i den
samtida barntidningen?

Folkskolans barntidning: Målgrupp, redaktion och
skribenter
}<olkskolalls bamlidllillg gavs ut med sammanlagt 38 nummer om åtta
sidor per nummer år 1935. Innehållet var strukturerat så att det
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växlade varannan vecka. Ena veckan bestod det aven berättelse, en

serie, något pyssel och en följetong på fyra sidor och andra veckan
av två berättelser, en eller två serier, pyssel och någon form av redaktionell text, antingen enbart SOlU ett så kallat tomtebrev eller i en
kombination av tomtebrev och insända textcr, fotografier eller teckningar. Varje termin utlystes också en tävling.
Som tidningens namn antyder var målgruppen barnen i folkskolan. I de redaktionella texter sotu uppnlanade läsare att prenumerera
på tidningcn angavs luålgruppen som de "tiotusentals skolornas
barn Sverige tunt" alternativt "vartenda skolbarn" eller "dc unga".44
Barnen i folkskolan var i regel mellan sju och fjorton år gamla. Enligt innehållets sammansättning verkar det rimligt att tolka hela det
åldersspannet som målgrupp, Det fanns verser, seder och sånger för
de yngre barnen samt berättelser, serier och en följetong med drag
av ungdomsbok för de något äldre. De barn som fick insändare
publicerade var, när ålder angivits, nlellan sju och tolv år gamla. 45
Tidningen lanserades också som så billig att ingen skulle kunna känna sig avskräckt på grund av priset. 46
Folkrkolmls bamtidning har, med undantag för åren 1930-38, haft
kvinnliga redaktörer från starten år 1892 fram till idag. 4' Albert
Bonnier köpte tidningen år 1929 men tidningen fortsatte att framställas med eget förlagsnamn. iv: 1930 blev Cyrus Graner chefredaktör. Graner, tidigare tlled titeln folkskollärare men nu överlärare,
hadc skrivit för tidningen i många år och Sonja Svensson påstår att
han kallades "Sveriges sagofarbror". Han behöll tjänsten till sin död
år 1938. 48
Satutuanlagt nledverkade 42 "svenska fötfattare och konstnärer"
i 1935 års årgång." Av dessa var 29 kvinnor och 13 män, vilket betyder att antalet kvinnliga tuedverkande var mer än dubbelt så stort
som antalet män, ivIan kan konstatera att hälften av kvinnorna, 16 av
29 stycken, inte är nämnda i Svenskt jÖljtlttarlexikoll. 10 kvinnor har
angivits med yrke ellcr utbildning. För de åtta män S0111 nämns lexikonet finns genolugående sådana uppgifter. En annan skillnad är att
kvinnornas civilstånd anges. Om de varit gifta anges t11akcns yrke
och i de fall de var ogifta uppges i stället kvinnans faders namn och
yrke, 50 För männen saknas motsvarande uppgifter,51
De yrkcn S0111 angivits för kvinnorna är lärarinna, journalist,
konstnärinna, lektor, författarinna samt anställd på bokfödag och
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utbildningarna är läroverksutbildning, småskol1ärarinncscnunariml1,
konstakademi, folkhögskola samt högre lärarinncscl111narium. 52

Kvinnorna utgjorde ingen enhetlig yrkesgmpp, möjligen kan man
säga att de flesta hade humanistisk anknytning och att de tillhörde
en ämbetsmannakrets, vilket förstärks om man ser till makarnas yrken. De var till exempel ingenjörer, tandläkare, direktör, författare
eller poliskommissarie,53 Flertalet av de kvinnor som finns angivna i

lexikon var gifta men av den sammanlagda andelen kvinnor förefaller flertalet ha varit ogifta. Fenl av kvinnorna gav ut böcker efter år
1935. Detta antyder att de inte var etablerade när de medverkade i
Folkskolans bamtidning. Två av männen debuterade med böcker efter
år 1935. 54
De män som angivits i lexikon hade i regel samma bakgrund som
kvinnorna. De var tecknare, författare, skriftställare och folkskollärare. Möjligen kan man säga att anknytningen till folkskolan var tydligare då tre hade folkskollärarexamen och fyra hade eller hade haft
tjänster som folkskollärare.
Av figur tre nedan framgår att andelen berättelser, illustrationer
och verser producerade av kvinnor var något större än de som män
gjort. Detta motsvatas av vad S0111 sagts tidigare, nämligen att mer

än hälften av tidningens medarbetare var kvinnor. Av de 20 texter
som inordnats under rubriken redaktionella texter var 18 undertecknade "Bisse", Dessa var fötfattadc av redaktionen, troligtvis av re-

daktören själv. 55 Eftersom detta inte går att fastställa med säkerhet
har jag bedömt de redaktionella texterna som okända. Här kunde
också insändare förekomma. Rubriken övrigt var förutom pyssel,
tävlingar och tävlingsresultat även två biografiska porträtt av män
som samtidigt uppmärksammades i skolradion, nämligen Sven Hedin, Bmno Liljefors och Gustav Fröding. 56 Texterna var illustrerade
med fotografier.
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Tabell 3: Antal berättelser, serier, illustrationer/teckningar, verser/sånger och redaktionella texter i Folkskolans bamtidning år 1935
av kvinnor och män. Procent anges inom parentes.
KlfillllOr

111;;11

Okända

Totalt

Berättelser

34 (11)

O

47 (16)
56 (19)
82 (27)

4 (1)

O

Övrigt

27 (9)
44 (15)
20 (7)
O
O

13 (4)
29 (10)
34 (11)

O

Serier

O
4 (1)

20 (7)
66 (22)

24 (8)
20 (7)
70 (23)

Totalt

125 (42)

84 (27)

90 (30)

299 (100)

Aktörer

Illustrationer/teckningar
Verser/ sånger
Redaktionella texter

4 (1)

Kii11a: Fo/kskolfllJS bamlidlling 1935:1-37/38.
Kommentar: Beräkningen är baserad på antal berättelser, serier osv. Vad jag kallar

serier uppges i tidningens egen innehållsförteckning ibland teckning för att text
saknas trots att det är flera bildrutor som berättar en historia. Följetongen aven
manlig författare med illustrationer aven mao har ej räknats med. Övrigt är bl a två
biografiska porträtt av kända personer och den stom posten okända där är pyssel,
tävlingar och vinnare i tävlingar.

Berättelserna var i regel konstsagor, Den danske författaren H. C.
Andersen har bidragit till denna genres framgång, Den här typen av
sagor kallas också pedagogiska sagor och de har en tydligt uttalad
samhällsmoral. Med sina äventyrs- och skämtsagor för barn - där
Andersen tagit inuyck av motiv och formler från folksagan - gjorde
han genren "erkänd" kring mitten av iSaD-talet. Genren tog ofta

upp moralfrågor av typen; gör det rätta, var god mot andra och håll
löften, Till exempel så kunde materialism ställas mot idealism under
1800-talets slut och det var inte ovanligt att samhällsdebattörer och
vuxenförfattare också skrev sagot för barn. Dessa innehöll då sam-

ma slags samhällskritik som berättelser för vuxna,"
Förutom konstsagor fanns berättelser liknande folksagan i Folksko/allS bamtidlliJJg. Motiv SOlU kännetecknade den här sortens sago!'
och också var vanliga i tidningen var magiska hjälpmedel, övernaturliga motståndare och övernaturliga hjälpare samt talande djur elle!' träd,58 I och med att tillgången och efterfrågan på barnlitteratur
ökade produktionen av sagor nnder 1800-talets senare del ansågs
konstsagans kvalitet hotad, enligt Lars Furuland och Ma!y 01'vig:
"Konstsagan blev en billig konfektionsvara och sagofotn1en använ88

des för luånga olika sorters förkunnelser."59 De menar att en rad
schabloner återanvändes. Fattigdomen idealiserades och ptoblemen
löstes med hjälp aven övernaturlig kraft. Prinsar och prinsessor eller
barn på skattjakt fick fälla kommentarer om rökningens och spritmissbfilkets negativa effekter. Efter ett antal prövningar erövrade
pojkarna en skatt av något slag oeh levde lyckliga resten av sina liv. 60
Utan att lägga någon värdering i valet av motiv i Folkskolans bamtidnillg år 1935 kan bara konstateras att flera av de schabloner Furnland
& 0rvig nämnt också fJnns med i denna årgång. Men tidningen innehöll också berättelser Illall förflyttningar till en annan tid eller plats
(enligt formeln "Det var en gång .,."). Det kunde vara berättelser
där barn utforskade något på vägen hem från skolan eller blev vänner med någon de inte tyckt om tidigare.
Den höga andelen kvinnor bland tidningens författare och illustratörer/tecknare överensstämmer lued Sonja Svensson obsenrationer under den tidigare perioden. G1 Svensson menar att barnkultur
blev ett område där kvinnliga författare och illustratörer kunde få
avsättning för sina ptodukter i ökande utsträckning från 1800-talets
senare decennier och framåt,62 Pedagoger, lärare och amatörer var
viktiga grnpper bland dessa. 63 Pia Lamberth, som undersökt kvinnliga författare från sekelskiftet till 1940-talet, har också funnit att
barnlitteratur var ett av de största områden där kvinnor debuterade
under 1930-talet. Det gäller också de kvinnliga författarnas yrken.
Lamberth uppger att konstnärliga yrken av olika slag var de vanligast
förekommande alternativt lärarirmor eller journalister. En gmpp
som däremot inte verkar förekomma i Folkskolans barntidllillg, luen
som var vanlig under decenniet, var missionärsfruar SalU skrev lued
religiöst innehåll. Två av de kvinnor Lamberth använder S01U exen1pel på högproduktiva kvinnliga författare skrev också i Folkskolans
bamlidllliJg. Lisa Berner och Lisa Högelin debuterade båda under
1930-talet med flickböcker där en ny kvinnobild började märkas. 64
Men barntidningarna var inte enbart en källa till försörjning för
författarna, utan de erbjöd också, liksom andra medier för andra
målgrupper, möjlighet att presentera specifika åsikter för barn. Det
är med utgångspunkt från ett sådant perspektiv vi nu ska närma oss
tidningens innehåll. Vad kan valet av huvudpersoner i texter och
illustrationer säga Oln de föreställningar om relationerna mellan barn
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och mellan barn och vuxna som författare och tecknare fornlUlera-

de?

Huvudpersoner och illustrationer. Barn och vuxna
Drygt 70 procent av berättelserna hade barn eller ungdomar som
huvudpersoner år 1935.65 Det var då realistiskt beskrivna barn och
inte tomte-, djur- eller trollbarn. Om dessa inkluderas hade enbart
tre berättelser av totalt 47 vuxna som huvudpersoner." Aven i illustrationer var det i huvudsak barn som syntes även om andelen vuxna

var något större här. Som framgår av tabell fyra nedan var det fler
illustrationer lued enbart barn än med enbart vuxna och även antalet
barn i illustrationerna var större. Sammantaget framställdes 118 barn
och 96 vuxna i illustrationerna och bland dessa var 16 vuxna utan
sällskap av barn medan 63 barn var utan närvaro av någon vuxen.

Tabell 4: Illustrationer/teckningar med antal personer uppdelade på
barn, vuxna alternativt barn och vuxna i Folkskolans barntidllillg år
1935. Procent anges inom parentes.
Af/MI Hllls/ml/onn!lerknill,J!,ar

AnlaliJersoller
89 (42)

Vuxna

26 (32)
12 (15)

Barn & vuxna

30 (37)

67(31)

Övriga

14 (17)

Totalt

82 (100)

Barn

58 (27)
O

214 (100)

Källa: FolkskolaNs ban/tidning 1935: 1-37/38.
Kommentar: Bland barn & vuxna var 29 barn och 38 vuxna.

De tecknade serierna dominerades helt av barn. Bland de sanunanlagt 234 serierutorna fanns vuxna i ett fåtalrntor och dä avbildade
bakifrån alternativt med enbart ben och mage i fokus för bilden så
att huvudet skurits av." Också i de partier där bild och berättelse
blandats utan att placeras i lutor eller spalter förekom i de flesta fall
barn. Det var ofta illustrerade visor eller dikter med musicerande,
lekande, glada barn ibland i sällskap med djur." En slutsats som går
att dra av denna genomgång är att barn inte bara var viktiga som

målgrupp utan de gjordes också till aktörer i Folkskolans barntidnillgs
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innehåll såväl i bildmaterialet som i berättelserna. Hur var då könsfördelningen bland de barn som framställdes?
I tabell fem nedan framgår att det var något fler berättelser med
pojkar än flickor som huvudpersoner trots att det, som vistas ovan, i
flertalet fall var kvinnor som författade berättelserna. Det vanligaste
var att innehållet byggdes kring antingen flickor eller pojkar. Av tabell fem framgår också att illustrationer och teckningar var den kategori där flickor och pojkar framställdes samticligt i någon större
utsträckning. Detta är .den enda innehållskategori där antalet barn
var störst i en blandad giupp där flickor och pojkar avbildades tillsammans. Bland serierna dominerade de med pojkar i huvudrollerna. Här förtjänar att tilläggas att det i flera fall rörde sig om djur. Att
andelen övtiga blivit stor bland serierna hänger också satntnan med
detta. Flera var barntroll som är omöjliga att avgöra könet på.
Tabell 5: Antal berättelser, illustrationer/teckningar och serier med
antal barn uppdelade efter förekomsten av flickor, pojkar alternativt
flickor och pojkar i rolkrkolatls bal7ltidllillg år 1935. Procent anges
inom parentes.
Antal
Al/tal
berältelscr bl/m

Al/till

Alltal
blnn

Alltl1/

Ant<1/

illlI./lec/w.

sericr

blml

10 (3)

12 (3)

17 (4)

21 (5)

8 (2)

IS (4)

Pojkar

17 (4)

18 (5)

17 (4)

18 (5)

26 (7)

35 (9)

131 (34)

Flickor &

7 (2)

lO (5)

16 (4)

58 (15)

3 (l)

, (2)

112 (29)

ÖvriRa

14 (4)

O

32 (8)

O

19 (5)

O

64 (16)

Totalt

48 (12)

49 (13)

82 (21)

97 (25)

56 (14)

59 (15)

390 (toO)

Flickor

To/il/!
83 (21)

pojbr

Källa: Folkskolans bt1111fidJJillg 1935:1-37/38.

Sammanställningen i tabell fem ovan visar att huvudpcrsoncl11a i

tidningens berättelser och serier i huvudsak var uppdelade efter
köns tillhörighet.
Såväl bildmaterial som huvudpersonerna i berättelserna var således i regel uppdelade efter kön. Flickor framställdes i regel för sig
och pojkar för sig, vilket kan antas ha främjat en föreställning om att
könen skulle vara åtskilda. I viss n1ån förstärks detta intryck 0111 nun
ser till vilka som p.roducerat l11atcrialct. lvlän använde uteslutande
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pojkar medan kvinnor i regel använde flickor i bildmaterial men
pojkar i berättelserna. Ett fåtal berättelser skapades dock också av
kvinnor med flickor som huvudpersoner. Bildmaterialet i tidningen
kan också användas för att studera de platser bam framställdes på.
Sammanställningen i tabell sex nedan visar att den största andelen bilder framställde barn i utomhusmiljö. Utomhusmiljön var förlagd till landsbygden både i serier och illustrationer/teckningar. Av
57 illustrationer/teckningar var dtygt hälften förlagda i utomhusmiljö, företrädesvis på landsbygden. 69 Endast två utspelades i något
större samhälle eller mindre stad. I de fall barn tecknats inomhus var
det i hem med tymliga rum där golvur, rena dukar på borden, förekomsten av skåp och skrivbord producerade föreställningar om att
det rådde goda materiella förhållanden.

Tabell 6: Antal illustrationer/teckningar och serier med barn uppdelade på om de framställts i inomhus- eller utomhusmiljö i Folkskolans bamlidning år 1935. Procent anges inom parentes.
Al/tal

J/IJlStraliol/nj teckl/ingar

SeJier

Totalt

Inne

17(15)

10 (9)

27 (24)

Ute

38 (34)

39 (35)

77 (70)

Övril:!:a

1 (1)
1(1)

3 (3)
1(1)

2 (2)

Totalt

57 (51)

53 (48)

110 (l00)

Inne & ute

4 (4)

Källa: Folkskolans ban/tid"i/Jg 1935:1-37/38.

Tabell sex visar att utomhusmiljöerna var än filer företrädda i serierna än i övriga illustrationer. Huvudpersonerna befann sig ofta näta

ett hus men alltid på utsidan av det. I de fall serierna beskrev inomhusmiljöer var flickor huvudpersoner och de ser ut att befinna sig i
en våning. Illustrationerna beskrev clärctllot i regel inomhusmiljäer,
företrädesvis från hus med utsikt över skogar och/eller åkermark.
Presentationen ovan föreslår att FolkskoklllJ bamlidnillgs berättelser och bilder var tydliga i sitt sätt att framställa huvudpersoner och
miljöer. Barn dominerade innehållet och de befann sig företrädesvis
utomhns någonstans på landsbygden. Framställningar av städer eller
större samhällen var nndantag i bildmaterialet. I det fall en serie be92

skreven inomhnsmiljö i en våning hade flickor gjorts till huvndpersoner och den var producerad aven kvinna. Utifrån antalet berättelser och illustrationer var fördelningen mellan flickor eller pojkar alternativt flickor och pojkar i stort sett densatnma l tidningen även Oln
pojkar var något vanligare än flickor. Det var framför allt i serierna
pojkar dominerade samtidigt som andra illustrationer/teckningar
kunde framställa flickor och pojkar samtidigt. Slutsatsen blir dock
att när det kom till sättet att framställa barn så formulerades en föreställning om att könen var åtskilda, även om denna föreställning i ett
fåtal fall kunde ges en alternativ tolkning.

Sammanfattande diskussion
Vad kan vi nu säga om vilka relationen mellan barn och samhälle
som formulerades i 1935 års årgångar av skolradio och Folkskolans
barntidtling. Och vilka formulerade dem?
I skolradion var manliga folkskollärare en gmpp som i ökande
antal gjorde radioprogram för barn. AJ: 1935 hade andelen lärare
från folkskolan blivit fler än de från andra högre skolformer. En
folkskollärare var ansvarig för hela verksamheten och en annan för
produktionen av skolradiohäftena. Av det totala antalet personer
som gjorde program utgjorde folkskollärarna dock inte någon stor
gmpp. I en annan mening fanns dock enhetlighet. Ett dominerande
antal var män. I rolkskolans barntidning spelade folkskollärare framför
allt en betydelse som distributörer av tidningarna till barn. Men de
var knappast alls närvarande när det gällde att framställa innehåll. I
den mån skribenternas yrkes tillhörighet kunnat fastställas har det
visat sig att de tillhörde fria yrken, de var till exempel författare,
konstnärer, journalister, vilket sammanfaller lllCd Pia Lamberths
resultat angående vilka kvinnor som gjorde litterära debuter under
1920- och 1930-talen.'o Enstaka exempel var lärarinnor. Den ansvarige utgivaren var folkskollärare och överlärare, vilket troligtvis haft
någon betydelse för innehållets utformning. Om man däremot inte
delar in skribenter och illustratörer efter yrkestillhörighet utan efter
kön så blir det tydligt att kvinnor var i majoritet. En sådan tendens
är särskilt tydlig bland författarna medan antalet illustratörer och
tecknare endast visade en lite större andel kvinnor.

93

Trots att n1erparten av-skribenterna och tecknarna var kvinnor så

skrevs fler berättelser med pojkar än med fliekor som huvudpersoner. Män skrev enbart berättelser med pojkar medan kvinnor använde fliekor eller pojkar. Resultatet överensstämmer med vad Stefan Mählqvist funnit för bokutgivningen från 1870-1950. Han menar att det är ett rimligt antagande att en författare väljer en huvudperson av samma kön som sig själv. Men han har också funnit att

manliga författare har en betydligt större benägenhet att välja huvudpersoner av samma kön än kvinnor. Mählqvist tolkar detta som
att det råder en inte oväntad "strängare sanunanhållning inom den

manliga sLiren."71 Det kan också tolkas som ett utttyck för att det
var manlighet som skulle utgöra norm och exempel i samhället. Om
kvinnor ville bli publicerade fick de lov att följa en sådan konvention. Detta kan jämföras med hur flickromaner och flicknoveller
behandlades i England under tidigt 1900-tal. Konventionen var att
kvinnor skulle skriva om flickor, vilket fick till följd att män tog
kvinnliga pseudonymer fÖl' att bli publicerade.'l Det förefaller således S0111 en mer rhnlig tolkning att anta att valet av huvudperson
kan hänga samman 111ed vilka som har tolkningsföreträde inon1 en
viss genre. De lned stark position kunde överskrida könsgränserna

medan de som var i en svag position behandlade sanuna kön. Resultaten från skolradion stödjer ett sådant antagande. I skolradion
gjorde nämligen kvinnor enbart program med flickor medan män
gjorde program med både pojkar och flickor (dock aldrig med enbart flickor). Som framgått i föregående kapitel så var kvinnor i klar
minoritet i skolradions programverksamhet under 1930-talet men de
var i majoritet såväl när det gällde produktionen av barnkultur i allmänhet och flickböcker i synnerhet. I rolkJkolOlIJ bamlidllillg fanns
trots allt exempel på att kvinnor skrev om pojkar. En ul' detta perspektiv intressant fråga att studera vidare vore att se hur kvinnor

framställer pojkarna. Är pojkar samma slags förebilder i berättelser
av kvinnor och män? Jag återkommer till detta i senare kapitel.
Även om skolradions producenter talade om vikten av barns
betydelse i sändningarna och också använde barn där var barn inte

särskilt närvarande i bildmaterialet. Bildmaterialet bestod i huvudsak
av fotografier av landskap och vyer, antingen från fränunande länder

eller tekniskt avancerade byggprojekt av olika slag. Flygfotografier
var en egen genre som omhuldades. Till skillnad från illustrationerna
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i f'olkskolrms bamlidlling där personer gjordes till huvudmotiv framstår skolradion som opersonlig. En föreställning som formulerades
via skolradions bilder var därför att det inte var hur människor såg
ut som var av vlkt och intresse utan den omgivning dc befann sig i,
samhället omkring dem. I f'olkskololls bal7llidllillg var däremot barn
huvudpersoner såväl i berättelser som bildmaterial. Medan berättelserna dominerades av pojkhuvudpersoner innehöll bildmaterialet i
stort sett lika många pojkar som flickor. Barnen var i regel skildrade
i utomhusmiljö på landsbygden. I de fall dc befann sig inomhus så
var det i välbeställda hem. Man kan alltså konstatera att innehållet
tycks ha pläderat för ett romantiskt barndomsideal enligt vilket barn
mådde bäst på landsbygden där de lekte utomhus utan att utsättas
för stadslivets faror, framför allt de som hotade moralen." Idealet
hade formulerats inom konservativa politiska kretsar och det anknöt, vilket var i linje med detta, till en särartsfeministisk ståndpunkt. Könen skulle hållas åtskilda och kvinnans roll förbättras utifrån typiskt kvinnliga aspekter.'4 Resultaten antyder också att barn
framställdes i en egen värld skild från de vuxna. Detta sätt att ge
barn ett eget uttymme och handlingsfrihet har i forskning om barnoch ungclol11slitteratur tolkats som något negativt, eftersOl11 det undandrar vuxna från ansvar och ger barn föreställningar att de äl' i
besittning aven frihet de egentligen inte mäktar hantera,75

Analysen visar att meclierna uppvisade tydliga skillnader. I skolradion dominerade män och i Folkskolrms bmwlidlling kvinnor. I skoltadions p.rogramhäften var inte personerna utan tekniska detaljer,

byggnader och landskap i centrum i bildmaterialet. Samhället skulle
betraktas med en allseende blick, ur ett ovanifrånperspektiv. Folksko/allS barl1/idllillg hade däremot människor eller närmare bestämt
barn som huvudmotiv i bilderna. Därmed placerade de också barns
handlande och relationer till andra barn i centrum. Dessa var i regel
tydligt uppdelade efter kön. Det var inte samhället utan en könsuppdelad barnvärld som skulle betraktas.
Mot bakgrund av den bild av trettiotalet som hittills målats upp med radion som förespråkare för en hög grad av samhällelighet och
barntidningens betoning på barn och landsbygd - ska vi fördjupa
analysen av medborgarskapsbegreppets innebörder. Vad var det för
så kallade verkligheter som presenterades för barnen? Hur beskrevs

medborgarskapet i det svenska samhället?
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KAPITEL 4

Barn som medborgare
Vad staten är, vad staten gör, det beror av dc människor, som verka l dess namn. Här möta oss medborgarna från en aonan syn-

punkt än förr, icke som förmäl för statens verksamhet, utan som
själva verksamma i dess tjänst. Här möta vi den aktive medborgaren. l

I folkskolans läroböcker presenterades medborgarskapet på ett
okomplicerat sätt under 1930-talet samticligt som det var ett begrepp
som skulle ges delvis nya innebörder. Medborgarskapsbegreppet tog
sin utgångspunkt i statens förhållande dels till familjen och dels till
inclividen. Eftersom rösträttsreformen blivit genomförd var också
det omvända förhållandet viktigt, det vill säga att familjen och individen skulle förhålla sig till staten. Staten presenterades som synonym med samhället och samhället var medborgarna. Nils Helger och
Värner Ryden hade utformat sina läroböcker i medborgarkunskap
efter en sådan modell. Böckerna hade avdehlingar som behandlade
hemmet och familjen, staten och dess institutioner samt de enskilda
medborgarnas rättigheter och skylcligheter i relation till dessa. 2 Just
den enskilda inclividens identitet blev därmed central. Det var varje
medborgares plikt att inte bara ta ansvar för hemmet utan också att
kunna leda ett offel1tligt möte och att kunna förhålla sig till de statliga institutionerna. Värnet Ryden menade att den som inte var "med
i det medborgerliga arbetet" inte heller "har någon rätt att beklaga
sig över vrål1ghet i samhället.'" Exemplet ovan visar också hur detta
kunde beskrivas som något väsentligen nytt ul1der 1930-talet. I och
med att den enskilde inclividens roll uppmärksammades ökade också
behovet att ge varje enskild inclivid en tydlig status. Ett sätt att bygga
upp personlig status var genom att skaffa sig ett yrke. Detta blev
tydligt i läroböckerna i medborgarkunskap, i cliskussionerna omkring
och inrättandet av yrkesskolor, i yrkesvägledningen i folkskolan och
de ungdomsarbetsförmedlingar som inrättades. Yrket blev därmed
ett sätt att ytterligare förändra medborgarskapets innebörd. Medborgarna hade uppnått jämlikIlet inför staten och lagen, nu gällde
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det att också ta bort de ekonomiska olikheter som skilde ut medborgare från varandra. Nils Herlitz uttalade detta såväl i ett radioprogram som i en bok om MedbOlgal?n ot'b siaielI år 1935:
Det första är detta: det är statens UPPbtift att, så långt det är möjligt,
utjämna motsatserna och skiljaktigheterna mellan medborgarna.
[... J På senare tid är det socialismen, som mest konsekvent sökt
fullfölja detta program, i synnerhet på det sätt att den velat utjämna
de ekonomiska olikheterna inom samhället. 4

Herlitz menar att ett bestående demokratisk statskick är omöjligt
"utan en viss grad av likformighet, hOlnogenltet."s

Mot bakgrund av detta förefaller det rimligt att fasta uppmärksamheten mot de föreställningar om staten/samhället, familjen/hemmet och de olika yrken som presenterades för skolradions
lyssnare och Folkskolans barnlidnings läsare år 1935. Detta är områden
som också uppmärksammats i tidigare forskning om decennierna
kring 1930-talet. Både Nils Edling, Yvonne Hirdman, Ann-Sofie
Kälvemark och Sten O. Karlsson har uppmärksammat hur hemmet
och familjen var områden där gamla och nya föreställningar kring
medborgarskapsbegreppet kunde artikuleras. Tomas Englund har
pekat på den uppmärksamhet folkskolan faste dels vid själva formuleringen av ett medborgarskapsbegrepp men också kring utbildning av medborgarna in spe. Ingrid Lindell har uppmärksammat
yrkesskolornas betydelse och Karin Nordberg har visat att den allmänna rundradion togs i anspråk för att folkbilda medborgarna.
I följande innehållsanalys kommer även jag att fasta uppmärksamheten på dessa för medborgarskapsbegreppet väsentliga områden under 1930-talet. Det kommer att göras utifrån det teoretiska
och metodiska perspektiv som presenterades i inledningskapitlet.
Det förefaller rimligt att rekapitulera några av de linjer som drogs
upp där. Skolradion och Folkskolans barnlidlling skapade "föreställda
gemenskaper" som förväntades överblygga såväl regionala som
medborgerliga skillnader mellan barnen. De hade beröringspunkter
med flera områden l1101n den offentliga sfåten; undervisningsväsen-

de, kulturproduktion och massmedier. De var i vid mening medel
för att stärka den homogenitet och likhet Nils Herlitz önskade i exemplet ovan. Frågan är om de var entydiga eller om samma före-

ställningar samtidigt kunde fungera som markörer för utanförskap,
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för att använda Nita Yuval-Davis sätt att problematisera rekonstrnktionen av nationell identitet. För att knnna diskutera detta ska
jag studera de beskrivningar av staten, hemmet/familjen och individen som fanns i de två medierna. Valet av dessa områden 11lotiveras
både av den betydelse de gavs i den samtida debatten och av den
betydelse som Yuval-Davis tillskriver dem i konstrnktioner av nationella identiteter. Vilka kulturella markörer omgärdade beskrivningarna av dessa 1niljöet och aktörer och hur kan vi förstå dem

som delaktiga i konstruktionen av likhet och olikhet?' Vilka gjordes
till förebilder respektive varnande exempel, till vi och de alldra? Vilka
yrken presenterades som goda alternativ för lyssnarna och i vilka
sammanhang framställdes barn som aktörer? Hur användes kön för
att befåsta eller överskrida de Innebörder som fanns i medborgarskapet? Hur användes historieskrivningen och de förebilder som
fördes fram där för att förstärka en bild av samtiden? Genom att
besvara dessa frågor blir det möjligt att fördjupa diskussionen om
1930-talets föreställningar om medborgarskap. Som jag visade i kapitel två formulerades medborgarskapets Innebörder på olika sätt i
folkskollärarnas tidningar och i läroverkslärarnas. Olikheterna avtäckte skillnader i fråga om både klass och kön. Hur kan skolradion
och Folksko!clIls bamtidllillgs innehåll förstås i relation till dessa aspekter? Vad var det för egenskaper som gjorde någon ensam och
utstött och vad krävdes för att ingå i en gemenskap?
Kapitlet börjar med att analysera skolradion och därefter följer
ett avsnitt om Fo!ksko!cllls bClllltidllillg. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan de föreställningar om ett vi och de andra som formulerades i de två medierna.
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Skolradion: Ett modernt samhälle med
moderna medborgare
Statsbudgeten är, tänker jag mig en familj med flera vuxna barn,
som arbetar och har inkomster. Alla Jämnar en slant till mor för dc
gemensamma hushållsutgifterna.?

Staten
Fyra av 1935 års 70 sko1radiosändningar handlade om riksdagen och
regeringens arbcte. B I början på vårternullcn sändes "R...iksdagens

högtidliga öppnande" tillsammans med den allmänna rundradion. I
programhäftet kunde barnen se ett fotografi av rikssalen under en
öppningsceremoni. Såväl fotografiet som texten uppehöll sig vid
den kungliga närvaron, av att det var ett "högtidligt och glänsande
skådespel, SOln inte många människor ha fått se." IUksdagsmännen
är snarare åskådare än deltagare i detta. De började och slutade dagen med arbete, enligt texten i programhäftet.' Några dagar senare
sändes "Ett besök i riskdagen" av folkskolinspektören Olof Ramsjö.
En panoramavy över riksdagshuset och slottet har bildtexten: "Vi
samlas vid statyn på Gustav Adolfs torg och gå sedan över Norrbro
till riksdagshuset på Helgeandsholmen. [... J ... gå vi från planen
framför riksdagshuset upp till första kammarens åhöratläktare."1O
Samma text upprepades av programmakaren. ll Med hjälp av bildtexten och programmakarens ord överbryggades därmed den monumentalitet och anonymitet byggnaderna på fotografiet utstrålade.
Lyssnarna och radiomannen hade bara att kliva in där, trots att ing-

en egentligen befann sig på platsen. Riksdagen öppnades symboliskt
för medborgarna, skulle man kunna säga. 12 Såväl i programmet som
i sko1radiohäftets fotografier presenterades sedan detta inre; hur
rummen var organiserade och hur personerna var placerade i rummen. Personerna var de folkvalda, åhörare och kungligheter med
klar betoning på de två förstnämnda. På detta sätt framställdes de
folkvalda, riksdagen och Stockholm som den punkt varifrån nationens intressen ut- och sammanstrålade. Programmakarna försökte ju

göra punkten också till folkskolebarnens cenlium. De "togs med"
för att bli bekanta med statens olika tum, personer och uppgifter."
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"Från andra kammaren. I regeringsbänken sitter här någta av statsråden. På främsta
bänken - längst till högre - synes statsminister Per Albin Hansson. r talarstolen längst till höger på bilden - står en av partiledarne." Text och fotografi ur: St'elfska
fiiredrag 1935,31 s 12.

Tre gånger nämndes statsnuntster Per Albin Hansson i sänd·
ningen och en gång uppmanade Olof Ramsjös lyssnarna att studera
honom på ett fotografi i sko1radiohäftet. De fick se var han var pla·
cerad. Dessutom fick lyssnarna veta att han inte satt overksam när

högerpartiets ledare talade: "Statsministern gör flitigt anteckningar."
Därefter "går nu statsll11nistettl upp och svarar. Ett statsråd har

nämligen rätt att få ordet så snart en föregående talare har slutat och
behöver ej vänta till dess hans tur eljest skulle komma."'4 Olof Ram·
sjö vinnlade sig således om att framställa aktiviteten i presens och
som en nuhändelse, något lyssnarna tog del av just när det utspela·
des i "verkligheten", vilket inte alls var fallet. Ramsjö presenterade
således Per Albin Hansson i tollen SOlU en aktiv, engagerad med-

borgare som inte var rädd för att tala i offentligheten. Sättet statsrå·
den var placerade användes också för att ge en bild av samförstånd
mellan olika politiska partier. Ramsjö antyder att detta nog inte var
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vad människor väntade sig men höger- och vänsterpolitiker satt faktiskt bredvid varandra; "sodaldemokrater och högermän sitter alltså
sida vid sida."15 I skolradion sändes två program om regeringens
och riksdagens arbete som förefaller än mer intressanta. Det är Josef
\Veijncs sändningar om "Vad statsvetkspropositionen berättar", Det

första programmet handlade om statens utgifter och det andra om
statens inkomster. tu

Sändningarna är intressanta av flera skäl. För det första fick en
riksdagsman med hemvist inom socialden1okratin ge sin egen ver-

sion av statens uppgift i samhället och dess relation till medborgarna
i två sändningar om tjugofem minuter vardera. Detta i en tid då det
fåtal politiska diskussioner som förekom i rundradion både var
granskade i förväg och avpassade så att varje politiskt parti skulle
beredas samma UtrynullC i etern. Anledningen till detta var den stora
tilltro man hade till radion som auktoritet, dess potential som propagandainsliument kunde inte överskattas. 17 För det andra fick
Weijne föra fram åsikter utan att någon kunde komma nlcd invänd-

ningar eftersom sändningarna var föredrag och inte dialgoer eller
intetvjuet. Att innehållet harmonietade med skolradioledningens
åsikter ät ett rimligt antagande mot bakgrund av det faktum att de
förväntades förhandsgtanska manuskripten föte sändning. Huruvida
denna regel efterlevdes även i fråga 0111 en riksdagsmans sändningar
är det idag svårt att få klarhet i. Hutsomhelst hade Henrik Berglind
anlitat \Veijne och det skulle han komma att göta flet gånger. Förut0111 p.rogram 0111 statens budget gjorde han sändningar om "Varföt
vi måste lyda lagarna",18 Det framstår som att \V'eijne övertog Vär-

net Rydens roll i skolradion. Båda var socialdemokratet, tiksdagsmän, undervisningståd och drivande i skolftågor. Båda var till exempel föl' införandet av gemensam bottenskola, liksom Betglind och
företrädaten Gösta Bergman. 19 Och både Ryden och \Veijne fick
göra program i ämnena samhällslära respektive medbotgatkunskap.20
När Josef Weijne skulle beskriva regetingens budgetarbete utgick
han från hur "enskilda lnänniskor» levde sina liv. 21 Liks011l de kunde

också regeringen känna osäkerhet inföt uppgiften, eftersom det alltid var svårt att fÖlutse vad S01U skulle komma att ske i framtiden.
Regeringen som i \'V'eijnes version var detsamma sonl staten fick

således anta mänskliga drag inför skolradions lyssnate. En bit in i
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sändningen försköt Weijne perspektivet från det enskilda till det
gemensamma. Om den enskilda personen kunde känna osäkerhet
inför hur ekonomin skulle hanteras så gällde inte detta den större
gemenskapen, hushållet: "I va* hushåll måste det finnas ett förnuftigt samband mellan inkomster och utgifter."22 Staten ikläddes nu
inte enskilda personers egenskaper utan i stället liknades den vid ett
stort hem, ett hushåll eller en familj, där samtliga medborgare som
betalade skatt kunde känna sig delaktiga:
Förslaget [statsverkspropositionen] bör intressera oss alla. Ty alla är

vi medlemmar av det stora hushåll, som budgeten skall reglera inkomster och utgifter åt. Och alla vuxna får vara med och betala
skatten. 1... J Statsbudgeten är, tänker jag mig en familj med flera
vuxna barn, som arbetar och har inkomster. Alla lämnar en slant till
mor för de gemensamma hushållsutgifterna. [...] Staten är en sammanslutning för oss alla. 23

\'V'eijne skapade en föreställning att staten, liksom den enskilda personen, skulle lära sig att vara förnuftig genom kollektiv hushållning.
Och eftersom staten var ett hem, en familj, borde dess förehavanden intressera personerna som bodde där. Familjen var en positiv
och väl fungerande gemenskap som skulle vara förebild både för
familjerna i samhället ochJör samhället som var liktydigt med staten.
San11lla föreställning formulerades i både Nils Helgers och Värner
Rydens läroböcker i medborgarkunskap.24 Vi var de som arbetade
och därmed hade inkomster och betalade skatt.
\'V'eijne återkom flera gånger till skatterna. Att betala skatt beskrevs dels som en gemensam aktivitet, som något de flesta gjorde,
incn också som en förmån eftersom det skapade individen som

samhällsvarelse. Handlingen i sig innebar att det knöts ett band
mellan staten och "den enskilde lnedborgaren".25 Att betala skatt var
i Weijnes version detsamnla som att inkluderas i ett gott medborgar-

skap. I likhet med det förnuftigt skötta hushållet hade staten gjort
noggranna avvägningar så att inte medborgarna skulle tyngas med
föl' stora skattebördor, vilket påpekades i båda programmen. Här
återges c.itat ur det ena:
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j\Jen alla tiinkanJe människor im;er, att vi har skyldighet att bäm
del av bördorna, som riksdagen lägger på oss, liksom vi också
får vara med om att njuta fruktcrna av vad man får för skatterna.
l...] Och dct t-,.-äl1er ocbå att inte ta ut mera pcnbl1l.r av skattebetalarna än vad som iir nödvändigt. I... J Man har en ram, som man rör sig
inom. Det går inte att bara öka på och ta ut i skntter vad som erfordms. 20
d~n

I verkligheten drar sig både en regering och en riksdag för att pålägga nya skattebördor. [...] Statcn vill ge medborgaren ett minimUlll att leva på, innan staten kommer med sina krav på skatt.27

Det är tydligt att \V'eijne propagerar för en socialdemokratisk skattepolitik med skatter som det främsta fördclningspolitiska instrumentet. Sättet att argumentera antyder också att det fanns ett lnotstånd
bland befolkningen mot att betala skatt. I båda programmen betonas inte bara politikernas medvetenhet om detta utan också att
medborgarna borde inse att systemet är det enda rin1liga. Att betala
skatt var både en skyldighet och en förmån. Vad Weijne gjorde var
att han skapade en föreställning om att skatterna val' ett n1edel dels i
byggandet av ett väWirdssystem men också ett sätt att bygga en relation lnellan statcn och de enskilda medborgarna. Han påpekade
också att lnedborgarna egentligen var de SOln hade inflytandc över
skattepolitiken, eftersom det var l>svenska folkets representanter,
som enligt gammal hävd fastställa utgifterna och bestämma skatterna. "28
Och staten skötte inte bara inkon1ster och utgifter utan den månade även om folkhälsan, undervisningsväsendet, arbetslösa och
andra behövande. Den omvårciande roll staten tagit på sig liksom att
den värnade on1 salntliga medborgare, även de soln var i utsatta positioner, var något som skilde samtiden från äldre tider, enligt
Weijne:
... avse att bringa nödlidande människor hjälp. Det gjurde man inte
genom samhället i äldre tider. '!'.o.m. era farföräldrar och morföräldrar kan bedtta om hårdare tider i detta aV$eende. 29

Liksoll1 staten hjälpte fattiga enskilda personer hjälpte den också
fattiga kOlnmuner, de mindre gClnenskaper medborgal'na slutit sig
samman 1:
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Folkskoleväsendet är en kommunal angelägenhet men med mycket
stora statliga bidrag. Det är föresten meningen att öka dessa med
åtskilliga miljoner till skolhusbyggen. Därigenom minskas de kommunala utgifterna, och många fattiga landskommuner får en värde-

full hjälp.JO

Weijne framställde staten som den högsta nivån i samhället och den
tänkte särskilt på folkskolan. Han poängterade också att just folkundervisningen fick mest pengar av staten. Till den "lämnade" staten
80 miljoner kronor medan läroverk och den högre undervisningen
"kostade" 20 miljoner kronor. 3!
Weijne tilltalade skolradions lyssnare på ett intrikat sätt. Han inledde med att hänvisa till "många avel' ungdonlar" men talade sedan
om man, SOln fick företräda alla medborgare, enskilda människor
och regeringen på samma gång. 32 En bit in i programmet talade han
sedan om sig själv i jagform för att glida över i att använda vi i betydelsen: "alla tänkande människor".33 I glidningarna mellan
man/vi/jag eller vi/man, uppstod en betydelseförskjutning som
motsvarades av vad Weijne också uttalade i programmet, nämligen
att "man aldrig kan dra en bestämd gräns och säga, att detta skall
staten sörja för och detta den enskilda medborgaren."" Medborgaren och staten skulle ingå i en gemenskap som präglades av både
individuellt och kollektivt ansvar. Ibland använde Weijne den enskilde medborgaren som förebild för staten och ibland vände han på
liknelsen och gjorde staten till förebild för medborgaren.
I sina två program byggde Weijne en specifIk föreställning kring
vad den moderna, samtida staten var och borde vara. Staten val' en
gelnenskap däl' samhällets ekonomiska resurser skulle samlas och
omfördelas. Därmed inkluderades alla som medlemmar, både ganila
och unga, rika, arbetare, fattiga och skolbarn, eftersom samtliga
upprättade kanaler till staten vare sig de var bidragsgivare eller bidragstagare. "[SJtatshushållet" förmedlade såväl bördor som rättvisa,
vilket gjorde dess individer jämlika, inordnade och delaktiga i ett
stort gemensamt projekt, enligt Weijne.
\V'eijne konstruerade en förmänskligad bild av staten, en bild
som relaterades till kvinnlig omvårdnad och solidaritet. Som framgått av citaten liknades statens hushållning vid den S01n en kvinna
ansvarade för i henllnet, i den egna familjen. Och liksOlll en mor
aldrig försökte utnyttja eller dra vinning om av sina barn försökte
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aldrig staten utnyttja sina 111edborgare, tycktes \\/eijne mena. Genom
att Weijne använde familjen som förebild för staten skapades en
outtalad föreställning om att det fanns andra hänsyn än rent ekonOIniska mellan såväl staten och lnedborgarna som mellan lnedborgarna. Också känslomässiga band höll samman en falllilj. Ett under~
förstått budskap blir enligt en sådan tolkning att om modern var
känslolnässigt beroende av sina barn så var också barnen både
känslomässigt och ekonomiskt beroende av sin Inoder. Utan staten
skulle lnedborgarcn inte klara sig. Och staten utmålades som kvinna
och förknippades därmed med fruktbarhet, förnuft, omvårdnad och
gcnlcnskap. I'vledborgaren var en man som skulle följa de regler
kvinnan sattc upp, enligt \'\/eijne. Och han var noga 111ed att inför
folkskolebarnen poängtera det särskilda intresse son1 de var omfattade av i egenskap av blivande medborgare. Barnen var dessutom en
kategori inte gavs någon könsbestämning, vilket kan tolkas son1 att
flickor lika väl som pop,ar kunde ta till Slg Welincs ord.
Enligt Yvonne Hirdman användes bilden av staten S01n kvinna
av vissa företrädare för socialdell1okraterna, Det var en strategi som
skulle locka kvinnliga väljare till ett parti dominerat av 111~in sorn
drc\' fragor som män ansåg vara viktiga.·'S rvlen nationen var också
en lnodet i propagandan för egnahemsrörelsen kring sekelskiftet.
Nationen var ett hem där en duglig kvinna förestod hushållet, vilket
skulle bli nationens räddning..'I() En skillnad l11ellan bilderna var att
trettiotalets moder relaterades till en samhällelig offentlighet genonl
till cxelllpel yrkesarbete l11edan egnahell1srörelsens kvinna knappast
kom längre från helnmet än förstugukvisten.
Den enskilde lnedborgarens roll i samhället presenterades också i
ett program aven präst, IIaraId Hallen j "På pastorsexpeditionen"}"?
Sändningen var uppskattad bland deltagarna på 1935 års sko1radlOkonferens. Plera debattörer sade att sändningen varit en av dc bästa i
ämnet lnedborgarkunskap, eftersom det framstiillt veld en medborgare behövde veta för att fungera j det praktjska livet. Programmet
beskrev den "verklighet" deltagarna ville få in i folkskolan. Innehållet i sändningen hade också formulerats på ett för lyssnarna intressant sätt, ansågs det. Sändningen blev förebild för hur andra program borde byggas Upp.JR Hallen skrev också en artikel i Gustav
Ekebergs medborgarkunskapsbok. En del av texten överensstämIller i stott med skolradiosändni"ngcn år 1935 ..1')
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I Hallens program gjordes inte skattcbetalandet till den gemenskapande aktiviteten framför andra utan här definierades 111cdborgarens delaktighet i en nationell gemenskap efter viljan och förmågan
att inordna sig i de administrativa systeul kyrkan organiserade. Att
vara en god medborgare var liktydigt med att se till alt de
"tillförlitliga uppgifter och förteckningar" SOln var karaktäriserande
för ett "land lned ordnade förhållanden" hölls intakta. Att Sverige
var ett sådant land upprepades flera gånger. Liksom att förhållandena var historiskt betingade:"Ii'
De sorteringsprinciper som gällde blev mätt på medborgerlig
status. De urskiljande kriterierna var, enligt sändningen: ålder, namn,
religion, hälsa, arbete, bostad, skolgång, rösträtt, civilstånd samt [ör
lnäll värnpliktstjänstgöring. Sinnessjukdom, att vara blind eller döv,
lida av fallandesjuka ellet "könssjukd0111 i sInittosamt skede" gjorde
att personerna hat11nadc i särskilda böcker. 41 Enligt Hallens sätt att
framställa medborgerlig status likställdes vad vi idag kallar funktionsnedsättningar SOl11 till exempel hörselskada lned en könssjukdom. l'vIen de som på olika sätt föll utanför normen och fördes in i
särskilda böcker levde ändå upp till sin medborgerliga plikt i och
med att de säg till att hamna där. Det var säledes genom att skaffa
intyg och se till att sådana uppgifter som räknats upp ovan infördes i
prästernas böcker SOl11 lnedborgaren levde upp till de fÖlväntningar
samhället ställde och den belöning SOlU utfästes var att få rösta,
hamna i pensionslistorna samt att inte hotas av dubbelbeskattning.
Om reglerna illte följdes kunde, enligt Hallen, resultatet bli förödande, Den falerande personen riskerade både att gå lluste om de belöningar S0111 ut['istes och att föras in i en "bok över obefintliga, stundom kallad 'Lösdrivarlängdcn'."42 Då var man osynlig i samhället,
l11edborgaren var obefintlig,
Hallen utgår i sitt program från att det var varje svensks önskan
att bli betraktad som lJJedbOlgclle med de rättigheter det medförde.
Och att vara medborgare i Sverige framställdes S0111 en särskild status att värna om. Samtidigt som han utgår från sådana grundantaganden återskapade han en föreställning 0111 att detta var vad varje
nonual person borde önska sig, Liksom \'\!eijne gjorde Hallen flera
hänvisningar till barn, I flera av de exempel han återger för ett önskvärt förhållningssätt gentemot kyrkan och staten var det barn som
figurerade,43
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Den bild av staten S0111 formulerades kring framställningarna av
riksdagen var således mångfacetterad. Riksdagen ikläddes olika
skcpnader på olika nivåer; det var staten som en övergripande, jämlik och demokratisk institution tillgänglig för alla. Den garanterande
kvalitet och kontroll, den ikläddes kvinnlig gestalt och var då en
hushållare och resursfördelare av ekonomiska l11cdel. Slutligen var
den arbetsplats för de folkvalda."
Hittills har jag visat att skolradion ägnade sig åt utförliga beskrivningar av samhället. Riksdagen, staten och pastorsexpeditionen
var alla exempel på samhälleliga institutioner i sändningarna. Institutioner som den goda medborgaren förväntades både lita på och
förhålla sig till på ett aktivt sätt. Vilka konkreta roller fick då barn ta
i beskrivningar av det samtida samhället? När gjordes barn till aktörer?

Barn: Medborgare i offentligheten
Här kOl11lner två sändningar där barn deltog att analyseras. Den
första handlar om att söka arbete och den andra om hur fritiden

kunde ges mening och innehåll. Sammanlagt deltog barn i 16 av de
sändningar SOl11 analyseras och i kapitel sex återkoll1mer jag med fler
analyser av sådana program, Nedan fokuseras på hur barnen framställdes i relation till samhället respektive föräldrar och hem.
I sketchen "Brita och Greta söka plats" var trc flickor på en
ungdomsarbetsfönnedling för att söka arbete,45 Dc tre representerade olika personlighetstyper. Brita var från staden och bevandrad i
dess nöjesliv, hon hade ett "ultralnodernt" yttre och ringa intresse
för skolan. Hon ville ha ett modernt arbete vilket var på kontor eller
i fabrik. 46 Greta var därelnot f!'ån landet och varken intresscrad av
nöjen eller sitt utseende. Hon hade bra betyg från folkskolan. Dessutom hade hon gått i yrkesskola på kvällstid föl' att skaffa sig betyg i
maskinskrivning och stenografi. Till skillnad från Brita hade inte
Greta några särskilda krav på arbete utan lnenade att "man får ta
vad lnan får till å börja 111C,"47 Den tredje flickan, Lisa, kom till för1nedlingen ll1ed sin mamma. Det är snarast moderns agerande på
förmedlingen som skildras. Jag har tagit fasta på hur flickorna relaterats till sina respcktive hemmiljöer alternativt fönnedlingen.
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Den duktiga Gretas hemförhållanden fick lyssnarna inte veta något DIn, annat än att hon konl från landet. Brita hade därelTIot en
"farsa" som tvingat henne att söka jobb. Hon var inte välkolumen

hem förrän skaffat en plats, hade han sagt och drivit iväg henne.
Han bråkade tued henne 0111 hon sminkade sig. Brltas ffiaffitlla menade att mannen inte skulle ställa sådana krav på flickan som han
själv inte klarade att leva upp till. Hon sminkade sig också. Föräldrarna framställdes således som oense och modern och dottern höll
ihop mot fadern,48 Lisa hade en lnamma 80111 framställdes som dominant och okänslig för dotterns behov. MalIllnan ställde krav på
att dottern skulle få plats på en fabrik och förmedlingen skulle iute
försöka få henne att ta tjänst i familj. Manunan fick göra en hänvisning till att förmedlingen hade statsanslag vilket borde borga för att
de sökandes önskemål tillgodosågs. Hon framförde detta som ett
hot Inat förmedlingen, vilket förstärkte bilden av att hon var en
dominerande och krävande kvinna. 49 Lisas mamma framställdes på
ett negativt sätt samtidigt som hon hade för tiden moderna krav på
arbete för dottern. Med Weijnes eller Rydens sätt att uttrycka sig
skulle man kunna säga att mamman enbart betonade sina medbor-

gerliga rättigheter utan att överväga de skyldigheter och det samhällsansvar som var lika viktiga, 50 :rvIamtllan visade också en kritisk attityd till dottern, som enligt modern saknade intressen och ambitioner. Detta kan tolkas som att programmakaren var Cl1l0t både den
krävande roll hon intog S0111 kvinna och det jobb hon ansåg passan-

de för dottern (det slutar med att flickan fåt plats i familj). Samtidigt
fick Brita, flickan, vara både självsäker och önska sig ett 11l0dernt
arbete utan att kritiseras. Det var tvärtonl så att förmedlingens föreståndarinna försökte tillm.ötesgå Britas krav.

Flickornas föräldrar ikläddes således negativa roller i beskrivningarna gcn01l1 att dc hade dåliga relationer till sina barn alternativt
inte ol11nämndes alls. Förmedlingens föreståndarinna frat11ställdes
därelllot på ett entydigt positiv sätt. Till och med Brita SOl11 i övrigt

fick ha en kritisk inställning till auktoriteter i allmänhet erkände att
föreståndarinnan var bra: "Närå, de ä en bussi' tant, fast hon för-

manar å menar väl å de."5l Trots Britas tuffa attityd, dåliga skolbetyg
och försök att slingra sig från att börja arbeta ordnade föreståndarinnan en plats åt henne SOl11 hon blev nöjd med. Brita gjordes till
ett exelnpel på att även de SOl11 inte var dc bästa och duktigaste
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kunde ha goda framtidsutsikter, bara någon trodde på deras förmågor, vilket arbetsförmedlingen gjorde: "Det är nog en duktig flicka,
bara hon får rätt ledning. [...] A försök göra ert bästa nu å kom igen
med ett bra betyg. Det är jag säker på att ni kan få."52 Lisas dominerande manlma manövrerade föreståndatinnan bort genotll att be att

få tala ensam med flickan och därigenom få en uppfattning om vad
flickan själv, inte mamman, önskade. Lisa tick sedan en plats som
hon själv men inte mamman kunde tänka sig, i en fatnilj. I Gretas
fall var det enkelt eftersom hon skapats som den perfekta flickan
med både goda formella förutsättningar och en anspråkslös inställning. Hennes egenskaper gav utdelning. Hon var den enda av flickorna som fick en, som Brita framställde det, eftertraktad plats på
kontor. Det vat" ctnellertid föreståndarinnan på förmedlingen, vilken
drevs lned k011111lUnala och statliga bidrag, som såg till flickornas
intressen, lyssnade på dem, anpassade kraven efter deras förmågor

och trodde på dem. Programmakaren gav inte föräldrarna sådana
egenskaper.
I sketchen "Små ovanor - stora pengar" hade tre ungdomat, nu
två pojkar och en flicka, också placerats i en l11iljä utanför ett hem, i
en ungdomsförening. Föreningen bestod aven samling "flickor och
pojkar som vet vad dom vil1"53 På liknande sätt som i föregående
sketch beskrevs föräldrar på ett negativt sätt i relation till barnen Olll

föräldrar överhuvudtaget nämndes. Hela sändningen är uppbyggd
kring hur Kalle ska kunna övertygas om att stanna kvar i föreningen
när hans pappa "som fått mindre jobb nu" vägrar att betala Kalles
medlemsavgift.54 Till slut lyckas flickan och den manliga ledaren
övertala Kalle att dra ner på nöjen som godis och bio. Han ska göra
en budget och därmed få pengarna att räcka till. 55
Förutol11 ungdomarna själva var ledaren och ungdolnslaget de
viktigaste referenspunkterna i programmet, Om föräldrahenl111et
associerades lned dålig ekonomi och brist på förståelse så framstod
ungdolllsledaren och laget som desto me1' positivt och SOlU lierat
med ungdolnarna:
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Alla dom här niistan omärkliga 2S:öringarna som ni lämnat till mej
var tredje månad hjälpte oss att slå upp två friluftsläger, ett för pojkarna borta i Ängsbacka och ett för flickorna i fjällen, det med skäl
så kallade fjällägret [".] Och det nöjet hade du själv [talar till Kalle]
kostat på dej gellOlll att spar'a en 2S-öring var tredje månad, Det
var att spara till solsken och friska vindar å äventyr å hälsa å allting
fritt '" 56

Ledaren fick framhäva Kalles egen roll i skapandet aven positiv
upplevelse i livet samtidigt som han gjordes beroende av ett kollektivt sammanhang.
För båda sketcherna gäller att ungdomarna placerats i andra
miljöer än sina hem, i samhället. Och i båda sändningarna deltog
barn i framförandet av innehållet vilket på ett konkret sätt presenterade dem som aktiva i ett offentligt medium. Ungdomarna relaterades till staten och samhället som gjordes till bärare av positiva framtidsutsikter; arbete, gCluenskap och deltagande i ett n10dernt förenings- och friluftsliv. Trots de individuella olikheter som flickorna
fick visa upp behandlades de lika på ungdomsförmedlingen. Tilltron
till Britas förmågor och framtidsutsikter framställdes som lika stor
som tron på den exemplariska Greta. Detsamma gällde för Kalle. I
detta överensstämde innehållet med Josef Weijnes sändningar om
statsverkspropositionen där staten fratuställdes som god och värnande om alla n1edborgares behov, men särskilt de svagares. s7 Plickorna hade också med sig betyg och åldersintyg till förmedlingen vilket betyder att de inordnade sig i och upprätthöll en bild av Sverige
som en välordnad stat, enligt Harald I-Iallens sätt att formulera sig i
sändningen OIU pastorsexpeditionen,58 Individen själv, utbruten ur
ett samhälleligt sammanhang, framställdes inte sotn i besittning av
utvecklingsmöjligheter. Det var som medborgare i kontakt med det
omgivande samhället, en kollektiv gemenskap, som nya möjligheter
erbjöds och det var där visioner kunde materialiseras i verkliga
handlingar. Och det var ungdoll1arna, inte deras föräldrar, som hade
potential att inkluderas i samhällsgemenskapen genom att använda
de institutioner samhället ställt till deras förfogande (skolor, arbetsförmedlingar eller föreningar). Flickor tilläts också personifiera en
personlig säkerhet och ett anammande av moderna ideal på ett sätt
SOIU vuxna kvinnor inte tilläts. Flickan kunde vara emanciperad, inte
kvinnan. 59
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Framföt allt sändningen om ungdomsfönnedlingen, men också
det aln ungdoll1slaget Viljan, beskrev ungdomarnas situation son1
den kunde de sig föl' ungdolnarna själva. Det var Brita son1 dÖlnde
och bedömde vuxna i sin on1g1vning, som själv tog en plats och beskrev företeelser SOln hon ansåg viktiga, till exen1pel utseende, po-

pulärkultur och att ha roligt. Sändningen om ungdomslaget innehöll
också beskrivningat av ungdomarnas egen kultur, till exempel bio,
godis och sötsaker, smink, rökning och lnagasin. Även 0111 det indirekt framgick vilka val och beteenden som var de mest önskvärda så
gjordes inga fördömanden av ungdotnskulturen. Sändningarna har
också sttukturerats på ett sätt son1 placerade ungdomatnas eget beslutsfattande och agerande i centrum. Det var inte genom tukt och
hotelser de skulle komma till insikt utan genom egen upplysning. I
enlighet med samtida reformpedagogiska ideal där "självuppfostran"
var ett viktigt begrepp skapades en bild av ungdomarna där de tillägnade sig just detta. 6o Bara de fick vetskap om vilka möjligheter
som stod till buds fattade de automatiskt ett riktigt beslut. De var i
grunden rationella och behövde endast upplysas för att handla i enlighet l11ed den norn1 som satts Upp.61
I skolradions innehåll presenterades säledes både pojkar och
flickor som aktiva i olika samhälleliga sammanhang. De använde de
institutioner samhället organiserat för att hjälpa medborgarna. Detta
framkom inte bara genon1 att programmen handlade onl barn utan
också genom att flickor och pojkar deltog i sändningarna. De fick ta
roller som självständiga individer. De bejakade både en lättsam och
kommersiell ungdoms- och populärkultur och av vuxenvärlden
sanktionerade ideal om att leva ett sparsamt, arbetande och hälsosamt liv. flickor presenterades också SOln i högre grad emanciperade
än vuxna kvinnor. De skulle både vara aktiva i ett samhälleligt rum
och i relation till pojkar. Men att gå så långt som till att beskriva dem
som riksdagsarbetare gjorde man dock inte i skolradion. Vilka roller
intog då barn och vuxna i beskt.ivningar av hur ett heln skulle vara?

Hem
Tre av skolradions folkskolesändnlngar år 1935 tog upp bostadsfrågan son1 en egen fråga. 62 Alla tre var gjorda av ingenjör Edy Velander. Velander var både styrelsemedlem i den under 1920-talet bilda-
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de Svenska Radioklubben. Intresseorganisationen var en av flera
samn1anslutningar för radioamatörer. Ambitionen var att sprida radio i samhället." Velander var också anstålId i både Svenska Elverks föreningen och Föreningen för elektricitetens rationella användning där han var ansvarig utgivare för föreningens tidskrift. Föreningen spred propaganda och upplysning med syftet att öka elanvändningen. 64 En liknande atl1bition präglade programmen i skoh·adian. Betoningen låg dels vid hur elektriciteten skulle göra boendet
rationellt och därmed modernt samt dels vid betydelsen av att såväl
elledningar och installationer som apparater var kontrollerade och
godkända av Svenska Elektriska Materialkontrollanstalten (SEMKO). Efter en sådan kontroll blev de S-märkta." Om produkterna
var godkända följde de normer vilka bland andra staten satt upp för
att värna om säkerheten i hemmen, enligt progratllmakaren:
Och om ett inlämnat prov visar sig vara riktigt bra och uppfylla de
föreskrifter som gtaten och elektricitetsverken gtällt upp för att
skydda dem som handskas med elektriska apparater i hemmen, så
blir det godkiil1t och mr rätten att b~i.ra ett särskilt märke. 66

Statens och elbranschens intressen presenterades som gell1CnSamma
av Velander. Och båda agerade i första hand med medborgarnas
bästa föl' ögonen. Att göra hCl1ul1en säkra framställdes som en pågående aktivitet, handlingar som förbåttrade levnadsförhållandena på
ett konkret sått. I tredje såndningen hade statens åtgärder gett de
resultat progtammakaren tidigare talat om:
". men sedan vi taladcs vid sist, har regeringen beslutat att stödja
denna strävan att få bort underhaltigt matcriel, som kan ställa till
otrevnad och olyckor, och Kungl. Maj:t har 6tlvit ut en förordning,
som ställer lagens makt bakom det förbud, jag taladc om. 67

Vad Velander hänvisade till var att SElvIKO blivit auktoriserat, vilket skedde sanUTIa år. SEMKO var ett av två organ där Velander
själv var aktiv för att sprida kunskap 0111 elsäkerheten för att förebygga olycksfall och öka elkonsumtionen. Standardisering både vad
gällde tariffer och teknik in0111 elbranschen var de medel som skulle
verka i Satlltlla riktning,G8 I programlllet sade Velander också att det
framföt allt handlade 0111 att göta Hhemmens installationet" kon-
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trolleradc och säkra. 69 IvIen det var framför allt statcn och intc clbmnschen som framställdes som garant föl' medborgarnas säkcrhet.'o En direkt koppling gjordes också mellan statens aktivitet och
skolbarnens framtida liv, cftcrs01ll det var de "son10m några år skall
både bygga husen och göra installationerna och bo i våningarna ... "71
Som exemplen visat användes skolradion för att ge folkskolebarnen omedelbar information on1 samhällsförändringar vilka syftade
till att gynna medborgarens vardagsliv på ett konkret sätt. Velander
drev sina egna frågor Olll standardisering, säkerhet och en ökad
e1användning när han fonnulerade:
Allesammans syssla vi dagligen med elektriska lampor och hushållsapparatcr, och nu skall jag försöka tala om hur man sIdlordna ett
riktigt önsl<c!lem i elektriskt avseende. [...] jag skall beskriva bur
den elektriska installationen där hemma bör vara ordnad för att
man skall få riktigt mycket nytta och trevnad av den, och för att
kunna visa er det tror jag inte jag kan hitta på något bättre sätt än
taga er allesammans med på besök hos en god vän jag har, som
nyss har flyttat in i en splitter ny våning, som är verkligt förstklassigt utrustad med c1ektriska ledningar och väggkontakter. [... ] och
han brukar sät-,'1l, att han bara önskade, att hela svenska folket snart
skulle lära sig förstå, hur mycket trevnad och nytta man har av
elektriciteten, om installationen är riklig och riktigt planerad. n

Våningen Vclander talade Oln låg i en storstad. Det "elcktriska önskehetlltnet" var således en storstadsprodukt och det var där de
"elektriska hjälpredorna" skulle göra livet lättare.')
Velander talar inget om vilka uppgifter tllannen, kvinnan eller
barnen fÖi\räntas ha i de nya hcnunen. De elekttiska apparaterna var
både till för att underlätta hushållsarbetet - till exempel strykjärn,
kylskåp, btödrost och dammsugare - och föl' att göra hernmet trevligt och i kontakt med omvärlden. Till sistnämnda grupp hörde lampOl', tadioappatat liksom televisionen, vars intåg alla skulle förbereda
sig på. l sändningarna sägs inget om att apparaterna var tänkta för
bruk av det ena eller andra könet. Inte heller att de skulle spara tid
och införa nya arbetsmctoder i hemarbetet, vilket var en omdebatterad fråga under 1920- och 1930-talen, enligt Jan-Erik llagberg. 74 På
de fotografier av strykjärn, elledningar och kontakter vilka var illustrationer och arbetsmatetial i skolradiohäftet är apparaterna ett slags
huvudpersoner. De är fotograferade på nära håll och förut01ll någon
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enstaka hand syns inga människor. Det väsentliga är i stället hur cn
godkänd respektive icke godkänd produkt ska vara utformad och
staten hade satt en Hann för vad som var rätt och fel. Barnen i skolorna fÖlvän tades förhålla sig till detta aktivt genom att ange fel och
rätt på fotografiernas exempel i skolradiohäftet,7'
På illustrationerna till tredje programmet framställs däre1110t personer av olika kön i olika roller i henlluet. Den lnoderna våning
programmakaren talar OIU har avbildats lned två teckningar. Inredningen är enkel, ren och ändamålsenlig på ett sätt SalU för tankarna
till funktionalismens ideal. 7G Bildtexterna upprepar de goda förhållanden elektricitet kan ge; en praktisk inredning med flera ljuskällor
och att detta var tecken på modernitet. Under två bilder står: "I det
luoderna hctlunet f111ns elektriciteten till hands överallt, där den behövs."77 I det hem som visas upp finns ett kök med kylskåp, diskbänk och elektrisk spis 11len utan matbord, vilket kan tolkas som att
köket inte var ett L1.11n familjen skulle samlas i,711 Dessutom finns ctt
sovrum och ett vardagsrum med eget hörn för radion, soffa, fåtölj
och läslampa. I rummen står en kvinna med ett barn i famnen.
I<vinnan tittar på barnet och är vänd inåt rummet. Hon har ryggen
luat betraktaren. Hon är slank och klädd i vadlång, åtsittande kjol
med jumper till. I ett eget rum belamrat med tekniska apparater,
11lcd bildtexten "Upptagetl" under, sitter en 111an i kostym, hatt och
pipskägg. !Ian är vänd mot betraktaren och han hal' ett öppet
kroppsspråk. 7'.! Pragranllnakarells könsneutrala framställning i sändningen kompletterades här lned illustrationer vilka definierade män
och kvinnor i traditionella rolier, kvinnan med barn och lnallllen
nled teknik, samtidigt S0111 båda befinner sig i en ny miljö. i ett modernt hcm.
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"1 det moderna hemmet finns elektriciteten till hands överallt, där den behövs."
Text och bild ur: SWNskajöredrag 1935:33 s 34.

"Upptaget! [... ] I ett väl utrustat kök finns det utom den vanliga lampan i taket en
ljuspunkt över varje arbetsplats, alltså en vid diskbänken och en vid spisen." Text
och bild ur: Sp(!fJskafijredrag 1935:33 s 35.
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Men tolkningen kan ledas längre än så. Kvinnans brist på aktivitet i hemmet kan relateras till den vision 0111 ett 1110ucrnt henl som
makarna Myrdal lade fram, nämligen att hushållsarbetet sknlle rationaliseras och minitncras dels föl' att kvinnan skulle kunna ftigöra sig
från hemmet i högre utsträckning än tidigare och ställas i samhällets
tjänst och dels för att hon skulle ägna mer tid åt barnens uppfostran,BU levinnan i illustrationerna är inte i full [,11'd med att dammsuga
eller laga mat och hon har inget förkläde på sig. Klädseln utstrålar i
stället 1110dcrnitet på samma sätt som inredningen.
När Henrik Berglind gjorde ett mikrofonbesök i .en glödlampsfabrik användes elektricitet, noggrannhet, standardisering och kontroll son1 positiva lnarkörer,81 Av fotografierna i skolradiohäftet
framgår att det !j:amför allt var kvinnor som arbetade i produktionen. 82 Eerglind· talade också lned några kvinnor i sändningen. Han
fick denl att framstå 50111 noggranna, snabba, skickliga och i besittning aven sådan god iakttagelseförmåga S0111 också användes för att
beskriva målet med aktivitetspedagogiken. De såg saker Berglind
själv var oförnlögen att se. Flickorna och maskinerna blev ett effektivt team: "1'vfaskinerna är så pålitliga och flickorna sonl sköter donl,
så snabba och skickliga, att hcla den väldiga apparaten fungerar som
ett ufverk."83 Kvinnor framställdes således som afbetande utanför
hemmet. De relaterades också till fenomenet elektricitet. I Berglinds
sändning framställs elektriciteten i än högre grad än i Edy Vclanders
program Sot11 "något så vanligt och naturligt för oss, så att vi knappast kan tänka oss, hur vi skulle klara oss utan det."84 Elektriciteten
skulle ändra kvinnornas liv både i hemmet och i yrkesarbetet, blev
det indirekta budskapet. Lantlivets kärnfamiljsidyll med ett "eget
hem" framstår vid en jäl11förelse med skolradions innehåll i bjärt
kontrast. Via skolradion l11ötte lyssnarna i stället bilder av ett liv i en
lTIodern elekrrifiefad våning lTIed fabriksal'bete SOl11 försörjning.
Tvlen inte heller den bilden var entydig. När dct ttliadeJ Oln ett "yrke"
i skoh'adion år 1935 var det framför allt inol11 jordbrukssektorn man
höll sig.

Yrken
Att dct var viktigt att ha ett arbetc fralnkom i sändningen där Brita
och Greta befann sig på en ungdomsarbctsförmedling. D~ir talades
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om arbete och inte om något specifikt yrke. Faktum är att det framför allt var i program om jord- och skogsbruk som en yrkesaspekt
betonades. Är 1935 sändes tre program om jordbruk och två om
skogsbmk och det är dessa som analyseras nedan. 85 Med anslutning
till vad som sades ovan om att det moderna livet lades fram som ett
liv i en stad infinner sig en fråga om det verkligen inte fanns några
beskrivningar av den gemensamt arbetande kärnfamiljen i ett eget
hem på landet i skolradion? Svaret blir nekande, det fanns ingen hel
sändning byggd kring ett sådant tema. Utifrån programtablåerna blir
det tydligt att också detta var ett område som förändrades när Henrik Berglind blev ansvarig för verksamheten. Programtidar från år
1933 och dessförinnan antyder att innehållet återgav ideal nära de
som omgärdade egnahemsrörelsen. Småbrukaren lyftes fram samtidigt som jorden relaterades till i vilken mån befolkningen kunde livnära sig på den. 86 Aren 1931-1933 gjorde överdirektör Viktor Ekerot, som varit engagerad i egnahemsrörelsen kring sekelskiftet, flera
serier om småbmk. Efter år 1933 förekommer inte den typen av
program längre."
Även om programmens inriktning ändrats år 1935 så kan man
finna insprängda meningar i olika program som kan tolkas i enlighet
med ett traditionellt ideal. I de två sändningar där jordbrukarens roll
behandlades utförligt blir det däremot tydligt att det var en annan
sorts jordbmkare som presenterades. Jordbrukaren framställdes som
en "yrkesarbetare" bland andra. Det var av avgörande betydelse om
han klarade att ta till sig vad man kallade sanltidens "moderna"
metoder. Sändningarna handlar 0111 pojkar som agerat i övcrensstämlnelse med de nya krav som programmakarna tnenat ställs på
en jordbrukare, nämligen att använda vetenskapligt underbyggda
odlingsmetoder och forskningsrön om utsäde. De ska också inse
fördelen med att gå samman i föreningar för att få bättre priser på
utsäde och bättre avkastning på de egna produkterna." Vad programmen beskrev som en modern jordbmksverksamhet riktade sig
således entydigt till pojkarna.
Parallellt med budskapet om nya metoder vad gällde jordbrukarens yrkesutövning framställdes relationer på ett traditionellt sätt. I
enskilda meningar sades att banden mellan familjemedlemmarna var
viktiga samtidigt som könsrollerna implicit framställdes i enlighet
med traditionella ideal. I en sändning är Ragnar "så att säga pappas
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högra hand" och pojken får en mycket framträdande roll som överförare av kunskap tilllyssnarna. 89 På fotografierna i skolradiohäftet
står en flicka i en köksväxtodling med ett boningshus i bakgrnnden
medan en samling pojkar befinner sig på åkern där de sår grödor
under vuxna mäns överinseende. 90 I en annan sändning refererade
programtnakaren till "en pojke, som kom överens med sin far" OlD
att hålla undan ogräset under sommarlovet. Detta utmynnar i ett
odlingsförsök där pojken försöker få fram den potatissort som lämpar sig bäst för ortens befolkning. Mamman får koka den potatis
han odlat. Hela familjen är sedan med och bedömer vilken potatissort som är den bästa. Förutom att far-son relationen återgavs

som självklar kopplades en mor-dotter relation till hemmet och familjen."
Trots att det fanns stråk av ett traditionellt familjeideal i programmen är det otvetydigt så att betoningen låg vid att beskriva hur
ett "modernt lantbruk" skulle bedrivas. Dels skapades en bild av
jordbrnket som ett ekonomiskt företag, vilket blev tydligt genom de
ord som användes. "Konkurrens", "ekonomiska fördelar", "kon-

tanta pengar", "inköp" och "försäljning" återkom upprepade gånger
i de program som citeras här. Dels menade programmakarna att det
fordrades att jordbrukarna gick samman i "lantmannaföreningar"
för att få bra avsättning för sina produkter. Kooperationer var inte
nya vid denna tid men de gavs en förändrad innebörd i relation till
det ideal om samhället sotn en gemensam satnmanslutning för alla
som presenterades av socialdemokraterna. Slutligen påpekades att
lantbrnkaryrket krävde kunskaper och utbildning. Två exempel kan
visa hur detta formulerades:
Nej, nu är lantbrukaren en företagare, en yrl>:esutävare bland alla
andra, han har tagit livsmedelsproduktionen, eller en del av den, till
sitt yrke '" 92

För att bli en god jordbrökarc fordras gedigen praktisk och boklig
utbildning. [...] Få yrken ställer så stora krav på dess utövare som
just jordbruket gör {...] En jorJbmkarc måste med påpasslig och
vaken blick följa meJ utvecklingen och nog.l anpassa sig efter
tidsläget. 93

U tbildning var viktigt även om nlan, sonl programmakaren sade,

haft turen att växa upp på landsbygden och därför var väl förtrogen
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med "vanligt lantbruksarbete",94 Även i två sändningal' om skogsbiuk menade programmakaren att det var arbeten S0111 av tradition
karaktäriserades som okvalificerade men att de nu förutsatte ingåen-

de kunskaper, erfarenheter och fÖlmåga att följa komplicerade instruktioner,95
Sonl framgår av exenlplen betonades att satntidens, trettiotalets

jordbruk, på flera punkter skilde sig från tidigare metoder, I bilden
ingick att framställa jordbrukaren som en medborgare av lika stor
betydelse som andra arbetare och företagare, Det var iden om ett
integrerat samhälle där alla funktioner var lika viktiga som presenterades för skolradions lyssnare, Jordbruk skulle inte vara något gamlnalmodigt och väsensskilt från den övriga industrialisering och 1no-

demisering samhället genomgått. Vad som benämndes vanligt lantbnlksarbete skulle ersättas av något 1nodernt där kunskap var en

grundläggande förutsättning. I ett program uttrycktes skillnaden
mellan ett gall11nalt och ett nytt synsätt explicit "Alla de där gårdarna är inte nUlllera som de var förr, små väddat för sej, där val' och
en var sej själv nog,"96
Progratnmet avslutades med en hänvisning till lant1nannaföreningens möte som barnen i programmet, enligt programmakaren,
skulle bevista,n Betoningen på att barnen skulle vara lned på mötet

och lära sig mötes formen i praktiken är ett exempel på hur de skulle
tränas för ett delaktigt medborgarskap, Sådana ideer uttrycktes på
skolradiokonferensen samma år och fanns också som inslag i 1919
års undervisningsplan liksom i den Kvinnliga medborgarskola som
drevs på Fogelstad,98 Detta visar hur nya och gamla ideal fördes
fram parallellt. Mell det är också tydligt att det moderna relaterades
till manlighet. Ingenstans i skoh'adion fmns antydningar onl ambitionen att göra de lantarbetande kvinnornas liv till en del av moderniseringen, Den c1ektrifieting av hemmet son) diskuterades i andra
program skulle, enligt samtida kvinnotidskrifter, också förändra

hemmen på landsbygden,99 Av detta märktes inget i skolradion år
1935.
Den bild av jordbluket som formulerades i skolradion förbands
med det moderna, Denna bild bör betraktas mot bakgrund av dell
koalition socialdemokrater ingått med bondeförbundare för att lösa
arbetslöshets- och jordbruksfrågorna år 1933. Här fanns ett gemensamt intresse av att lösa de problem som en stOt arbetslöshet på
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landsbygden innebar. En sådan lösning presenterades i skoiraelions
program. Men bilden kan också sättas in i ett längre tidsperspektiv.
Enligt Tomas Englund startade talet om ett vetenskapliggörande av
jordbruket inom konservativa kretsar redan i slutet av 1800-talet.
Utifrån nationalekonomiska aspekter gavs motiv för att göra jordbruket mer rationellt vilket skulle kräva mer utbildning. Detta krav
framfördes parallellt med önskemål om mind" och k0l1em skolgång
och samticligt som industrin efterfrågade mer utbildad arbetskraft.!OO
En sändning om hur en hemmansägare, med jordbiukskonsulentens och hushållningssällskapets stöd, gav sig i kast med att utrota
ogräset berberisbusken från sina ägor ger stöd för att ett sådant perspektiv fanns inom skolradion.!O! I skolracliohäftet återgavs berberisbusken både i blomning och "dödad" och dessutom med flera
detaljerade bilder, bland annat en "schematisk teckning" av sporer i
"stark förstoring" vilket gav framställningen vetenskaplig färg. Tidigare hade hemmansägaren "inte fåst så stort avseende vid den i hans
hemtrakt pågående berberiskampanjen" medan han nu funnit berberis

på sina ägor. 102 Frågan var lika aktuell

saln rikspolitiken efter-

som en lag trätt i kraft enligt vilken busken skulle vara utrotad den
första juli samma år. När sändningen gjordes hade således hemmansägaren endast sex månader på sig att se till att följa lagens påbud, vilket han själv insett att han måste göra. Den självägande bonden fogade sig således också efter den större gemenskapens krav
och visade sig samhällstillvänd.
Inte bara innehållet utan också programformerna talat för att ut-

budet i skolraclion innebar en nyorientering. I de program från år
1935 som eliskuterats ovan intog skolbarn viktiga roller som samtalspartners vid framförandet av programtnen. 103 DärigenollI relatera~
des de på ett konkret sätt till agrara miljöer, SOlll genanl innehållet

kopplades samman med flera företeelser som fick stå för modernitet. Exctnpcl på sådana företeelser var en rationell, ekonomiskt in-

riktad, vetenskaplig jordbruksdrift samt förbättrade bostäder och
levnadsförhållanden. Dessa beskrivningar användes för att skilja ut
satntiden från den tid som varit. Samtiden var bra medan det som

varit var dåligt. Parallellt fanns program med handlingen förlagd till
stadsmiljöer där beskrivningar av goda bostadsförhållanden med
elektricitet och en rad apparater i hemmet var det centrala. Planering, c1ektrifiering, funktionulitet och enkelhet var de föreställningar
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bilderna skapades kring, Vilka personer gjordes då till förebilder för
skolbarnen?

Förebilder
i\Iassan av folket viixtc upp utan skolor. Dom var :;;om får utan

herde. 104

Under 1930-talet var det mån som uppmårksammades med biografier i skolradion. Det första programmet om en kvinna sändes i
skolradion år 1938 och det följdes av ytterligare två år 1940, IOS Ar
1935 uppmårksammades således enbart mån som förebilder i den
hår sortens program, Månnen var Nathan Söderblom, John \Vesley,
Bruno Liljefors, hertig Erik och Kar! XIIHlG Dessutom uppmårksammades Olaus l'vlagnus och Carl von Linne S0111 historieskrivare
och Engclbrekt Engelbrektsson beskrevs som en hjälte i fyra prograin även om enbart ett i huvudsak handlade om hans gärningar. 107
Det är dessa sändningar som kOlluner att analyseras nedan.
De ll1än som avporträtterades i olika sändningar år 1935 var inte

sådana som utmärkt sig genom krig eller andra blodiga hjältedåd,
Biskop Nathan Söderblom hölls fram för sina insatser för fred och
samförstånd,108 Metodistkyrkans glundare John Wesley hade genom
sin llussion fått tnånga att se positivt på livet och därmed vänt armod till förnöjsamhet, Han såg också till att det organiserades skolor för de fattiga,109 Båda dessa program var gjorda av folkskollärarinneseminaticts rektor Anna Sötensen. 11O 1'vfan kan tolka innehållet
som delvis i linje med de budskap som Lillmillllejoivlllldei gjorde sig
till uttolkare av, nämligen fred och samförstånd. I samma tidning
beskrevs hon SOl11 en förebild för yrkeskvinnor och som en förträff-

lig o ffen tlig talarelII
Anna Sörensen framställde barndomen och skoltiden som en
tuff och krävande period i männens liv, Samtidigt var den nödvändig. Det var i barnuoll1cn som grunden för deras framgångar laues,112 Aven en behandling sonl av barnen kunde uppfattas son1
hård tjänade högre syften vilket föräldrarna förstod:
'Nathan fick nog slita ont ibland som barn, men det var inte av girighet av min far, utan det var för att vi skulle lära oss veta hut och
inte tro os:" förmer än någon annan människa.'lB
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Vid tio års ålder blev han Uohn \'Vesle)'] skickad till London till en
berömd skola. Vad han som vuxen särskilt minns från skolan, det
var, att han fick lite mat och mycket motion. Men han bmkade senare säbta, att han trodde, att just för att han fick sådana vanor orkade han med de många strapatser han sedan fick gå igenom. !1.1

Som framgår av citaten beskrevs barndomen

SOt1l-

en tid då barnen

självklart skulle underordna sig föräldrarnas vilja. Och det var i huvudsak i den här typen av program där det fanns positiva beskrivningar av relationen mellan barn och föräldrar, eftersotll föl'äldmrnas inflytande över barnen fått positiva följder även om barnen själ-

va kanske inte upplevde det så. Föräldrarnas inflytande på den tidiga
barndomen, innan någon skolgång startadc, framställdes alltså som

avgörande för resten av livet. Här kunde också mödrars betydelse
skrivas fram, till exempel genom att de lärde barnen läsa. När den
tidiga barndomen passcrat tog någon uncicrvisningsinstitution över

ansvaret för fostran av barnen. Efter det steget förekom inga rcferenser till barnens familjer i sändningarna. Jag tolkar sättet att
stLukturera innehållet i sändningarna som att de framhävde familjens

betydelse för de mindre barnens välmåga medan det sedan var samhällets uppgift att göra pcrsonerna i fråga till goda medborgare. När
banden till familjen tonats ner skulle livet levas i enlighet med och
för ideal som gynnade större getnenskaper i samhället samtidigt S0111

samhällets ansvar för medborgarnas utbildning var av avgörande
betydelse för deras personliga framgångar. 'lS Det var en samhällelig
fostran som på ett indirekt sätt hölls fram som ideal för de enskilda
medborgarna.
Parallellt med att Anna Sörensen förde fram ett religiöst färgat
barndomsideal, där hjälpsamhet mot fattiga, arbetsamhet, självuppoffring och osjälviskhet förenades med glädje, gav hon uttryck för
åsikten att det var en god egenskap hos vuxna att kunna tala med

barn. Detta var ju också precis vad hon själv gjorde i och med progranl111cn. Både \Vesley och Söderblom blev, enligt Sörensen, män
tned förnlåga att "tala till barn, så att de varken blev blyga eller rädda."116 Det var samma egenskaper som både tnanliga och kvinnliga
folkskollärare vinnlade sig om att vara i besittning av. Också när det
gällde två andra l11än vars insatser, enligt progl'anl111en, fått bestående kulturella och sociala värden, nätllligen Carl von Linne och Olaus
l'vlagnus, framställdes deras positiva inställning till och intresse för
123

barn och undervisningsväsende som goda karaktärsegenskapcr.t 17
Betoningen av dc sidorna hos männen var troligtvis också ett sätt att
i sig försöka anpassa innehållet efter lyssnarnas behov och intressen.
Sörensen beskrev lnännen som drivna av ett filantropiskt fårgat

omsorgs- och gemenskapsideaL Den sortens ideal hade drivit inte
bara män utan också kvinnor i praktisk verksamhet från 1800-talet
och framåt. Under trettiotalet pågick en process där stora delar av
det frivilliga arbetet övergick i kommunala verksamheter. llB Eftersom man inte gjorde skolradioprogram om kvinnor på 1930-talet
kan detta ha varit ett försök att på ett indirekt sätt lyfta fram kvinnliga ideal.
Men det gjordes även biografier över kända män av andra progmmmakarc i skolradion. I sändningar 0111 män som varit betydelsefulla för Sveriges äldre historia påpekades att både Olaus Magnus
och Carl von Linne särskilt uppmärksammat Sveriges kulturella,
ekonomiska och sociala förhållanden. Enligt programmakaren bestod Glaus 1vlagnus storhet bland annat i att han beskrev "vårt land"
såväl för personer i and.ra länder än Sverige liksom för svenskarna
själva. I sändningen sades att redan Olaus Magnus i både texter och
bilder uppmärksammat de egenskaper som förknippades med en
svensk identitet. Det var
... landets natur och om folkets utseende och syssc1siittning,u, deras tro och deras festcL [... J Även traktens naturliga rikedomar liksom dcss historia har Glaus l\Iagnus åskådliggjort med bilder. ll ?

Naturen beskrevs som en del av den svenska identiteten, vilket även

Linne och konstnären Bmno Liljefors åskådliggjort. Liljefors var,
sades det,
... en stor upptäckare av vårt lands skönhet. [... ] varje naturfenomen han skildrat har i årtusenden funnits i vårt land, t.ex. en grupp
tjädrar som spelar i gryningen, det har förekommit varje vår sedan
månghlsende åL[... 1 Den skönhet och den kunskap den [målarkonsten) ger kommer djupt inifrån den svenska anden och den
svenska naturen. 120

I sändningen om Linne återgavs en bild av 1700-talets Sverige som
ett hierarkiskt samhälle där olika klasser relaterades till olika mm.
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Kungligheter befann sig i slott, arbetare i fabriker, kloka gummor på
vägar, hantverkare i städer och bönder på landsbygden. Linne själv
val' en huvudperson som besökte och fann sig

mon1

alla dessa
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råden med alla sorters människor. I den rollen förkroppsligade han
ett jämlikhetsideal som stod nära trettiotalets. 121
I "Krönikan om hertig Erik" skildrades inte folket ntan medeltidens högsta samhällsskikt, "Sveriges hjältar och ridderskap".122 Genom deras efterlämnade ord skulle skolradions lyssnare få höra "hur
det fordom vatit i Sverige."123 Erik fralllställdes som stolt, god, hövisk, vänlig och äregirig. Det slutar med att sonen, Magnus Eriks5011, blev vad fadern "i många år sttävat efter härskare över ett stort
och mäktigt rike," Programmet avslutades med krönikans sista rader: "Den ära han haft och haver än, den bragte honom gud och
svenske män."124 Svenskhet och svensk identitet kopplades samman

med både omtänksamhet och vilja till framgång i sändningen och
det fanns tydliga drag av ett traditionellt sätt att framställa nationen
som en stor och stark krigarmakt. Politiken bestämdes av samhällets
högsta skikt, inte av folket. Sonen uppfyllde de förväntningar som
fadern önskat att fÖlverkliga, vilket var ett sätt att betona familjebanden som en länk mellan det förflutna och framtiden.
Programmen om Glaus Magnus, hertig Erik och Carl von Linne
byggde direkt på historiska dokument, vilket också påpekades i
sändningen samtidigt som dokumenten kunde vara avbildade i skolradiohäftena. 125 I fråga om Glaus Magnus efterlämnade texter gjordes genomgående kommentarer om i vilken utsträckning uppteckningarna varit exakta, när de gjorts samt hur väl de överensstätnt

med de förhållanden som rått när de nertecknats. Att på detta sätt
bygga programmen direkt på originaldokument ingick, som sagts, i
den strategi som förnyare av hlstorieundetvisningen pläderade för.
Vetenskapligheten och objektiviteten skulle öka och framställningarna skulle bli mer verklighetstrogna. Detta gjordes parallellt med att
en specifik svensk kultur och historia beskrevs vilket skapade en
föreställning om att det fanns en historiskt förankrad, ursplunglig
svensk identitet.
Bland dc i satntiden O1ucliskuterade "krigarkungarna" var det

Karl XII som uppmärksammades med två program i 1935 års programutbud. 126 Programmen återgav inga hjälteporträtt utan både
positiva och negativa egenskaper hos kungen plockades fram. Det
125

ena programmet problematiserade det faktmll att samme kung värderats olika i olika tider och därför framställts på olika sätt i littera turen. 127 "K.rigarkungen" kritiserades eftersotll hans ageranden inneburit lidande för befolkningen och resulterat i en minskning av Sveriges gränser. Programmakaren 1nenade att kungen fått stå för ett
"enkelt hjälteideal" som endast relaterats till "den kroppsliga utrustningen" samt "att den bild vi nu fått av Karl XII är betydligt förskönad, jämfört med verkligheten." I stället för kungen var det folket som borde hyllas "för sin trohet, sitt mod och sin uthållighet."
Programmets sista del talade om August Strindbergs och Verner
von Heidenstams motvilligt beundrande inställning till Karl XII
men programmakaren påpekade att de samtidigt lyft fram folkets
aktiva 1'011. 128
Det andra programmet behandlade kungen men det var i huvudsak soldaternas liv S0111 stod i fokus. 129 Det perspektiv programmakaren utgick från var att kungens krigföring tvingat soldaterna att
utstå umbäranden och ett lidande utanför rimlighetens gränser. Under återtåget från Norge fann tusentals man "sin grav på fjä11vidden,"130 Programmakarens elaborerade beskrivningar av soldaternas
situation kan tolkas som kritik aven upphöjd "krigarkung". Några
lösryckta exempel får tjäna som illustration:
Den [stormen] kastar hästar och folk till marken, dess iskyla tränger
genom märg och ben och kommer lik vid lik att beteckna den armfeltsb härens sista tåg. [ J medan vinden överröstar alla ångestrop,
all kvidan och jämmer, [ ] men dödskylan segrade ändå och kom
den ena efter den andre av Armfelts· karoliner att stelna till is. I... ]
och ännu 23 år efter dramat fann man där hela fjällsidor överströdda med ben från människor och hästar, bleknade av sol och regn.
[...J de dogo som flugor utanför husväggarna, [... J spillrorna fn'n
Annfelts här fortsätta sitt sorgetåg genom Jämtlands bygder. Varhelst de dra fram, beteckna gravar deras väg. m

Någon uttalad kritik riktades diiremot aldrig mot kungen. Trots den
indirekta kritiken mot krig och kungen återskapades samtidigt konservativt f:-irgade ideal om styrka, självuppoffring och längtan efter
hetnbygden i sändningen. Två traditioner möttes i en och samma
sändning. Om kungar inte var en kategori SOl11 celebrerades via
sändningarna så fanns en man med hjältesta tus. l'vfannen ansågs ha
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placerat folket i politikens centrum och verkat för samförstånd mellan de olika stånden. Mannen var Engelbrekt.
Fyra sändningar behandlade Engelbrekt Engelbrektsson mer eller l1undre utförligt. Han beskrevs i progratnmen som
"befrielseverkaren", "Sveriges befriare" alternativt genomförandes

"sitt nationella befrielseverk". Det var folket Engelbrekt befriat och
de befriades från förttyck från de högre stånden. Att han verkade
för nationens bästa framgår av de citerade orden liks01l1 att nationen
var det befriade folkets land.'32 En av sändningarna var ett slags
skolresa där två pojkar fick ta med lyssnarna till platser där Engelbrekt utfört sina bragder. Pojkarna fick tala om för lyssnarna att han
var den första person som lyckats samla "representanter för landets

alla samhällsklasser" vid Arboga möte. I sändningen nämndes Engelbrekts namn arton gånger. Andra viktiga aktörer var "kopparbergsmännen" och "bondehären" vilka båda kämpat för såväl folkets som nationens frihet. l33

Iden om att det skulle råda samförstånd och likhet mellan stånden kom också till utttyck i en sketch om representationsrefolmens

genomförande. 134 Reformen genomfördes, enligt sändningen) tack
vare folkets aktiva roll parallellt med den styrande kungens vankelmodighet. Kungen var lite obeslutsam och pressad från olika håll
men snäll och i slutet av processen var han helt för att folkets intressen skulle tillgodoses. Flera av adelns företrädare hade också verkat
för, folkets sak, vilket underlättat processen. Folket hade blivit starkt
bland annat därför att nya starka grnpper som industriarbetarna och
tjänstemännen tillkonul1it Progratnmet fonnuleradc en föreställning

i vilken folket var starkt och i gtunden ansvarigt för en demokratisk
samhällsutveckling medan de högre stånden var försvagade av splittringar inbördes varför de inte lyckades bromsa demokratins framfart. Kungamakten hade insett det rimliga i folkets krav men fick
ändå ta en svag roll i fråga ommaktbefogenheter. Det var ingen enskild person som gjordes till hjälte i programmet. Den rollen fick
folket.
Sändningen frammanade en bild av representauonsrefonnens
genomförande S01ll en process startad och geno111förd underifrån,

av folket. Men det är också viktigt att sändningen betonade att reformen var resultat aven fredlig utveckling och inte aven revolu-

tion. Detta var helt i linje med den samförståndspolitik som social127

demokraterna, enligt Jan Larsson och Yvonne Hirdman, samtidigt
ville skapa fömtsättningar för. 135 Vi ska fortsätta och se hur historien användes för att ge en specifik bild av samtiden.

Sverige i historisk tid. Kultur, seder och språk
Atminstone sedan slutet av ISOO-talet hade svenska språket, modersmålet, uppmärksammats som en viktig del av folkskolans innehåll. Språket var både medel för att överföra kulturella värden och
ett led i strävan att göra befolkningen homogen. Det var ett språk
som prenuerades, det skrivna språket. l36 Modersmål och historia
behandlades under samma sektion på 1935 års skolradiokonferens,
troligtvis för att båda ämnena ansågs viktiga för att förstå samtiden. 137
Efter år 1933 blev, enligt programtablåema, en riksspråksnorm
mer tydlig då program om folkmål försvann. Aren 1930-1932 sändes däremot program både i svenskt "riksspråksuttal" och svenska
"folkmål".!38 I 1930 års provsändningar menade docent Olof
Gjerdman i ett program om "Svenskt riksspråksuttal", att kommunikationerna var viktiga för uttalet. Radion, teatrarna och lärarna har
övertagit den roll prästen haft i tidigare samhällen för att sprida ett
gott uttal. Stockhohnsuttalet skulle vara mönster för "landsbors uttal", Liksom i Hilma Henningssons sändning samma år, pläderade
han för "ett vårdat eller gott uttal". Vårdat uttal var utan dialekt.
DärCl110t var det inte dctsamtna som att tala "fint", Språket gjotdes

också på ett annat sätt till en social markör: "Med större bildning
följer i regel mera vårdat uttal."!39 Ar 1929 gjorde lektor Eric Wellander sex program om "Svenska språkets rykt och ans" vilka skulle
återkomma med små variationer under hela 1930-talet. Wellander
var för ett förenklat språk samt att tal- och skriftspråk skulle närma
sig varandra för att bli tillgängligt och användbart för hela befolkningen. Han var också för genomförandet aven ni-refot:tn. 140 I 1935
års sändningar förekom inga sändningar 0111 folkmål även om dessa
kunde omnämnas, vilket kommer att framgå nedan.

Särskilt på 1934- och 1935 års skottadiokonferenser diskuterades
hur programmakarna skulle tala i radion. Ovan nälnnda fråga onl

riksspråk- eller dialektala uttal diskuterades år 1935. Samtliga var
eniga
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att just radion utövade stort inflytande över hur lyssnarna
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sedan skulle tala men i likhet med andra frågor framkom åsikter både för och emot förändringar. Folkskollärare Charles Lans menade
att talspråket hade ett dåligt inflytande: "SlalY och dylikt fä inte inverka." Men ett vårdat talspråk som både tog fasta på språkets historiska dimensioner och anpassning till samtiden var ett ideal som de
flesta ställde sig bakom: "Språket lever nog sitt liv oberoende av vad
vi tycker." Att flera manuskript var författade på talspråk pekar också mot ett erkännande av talspråket. Rektor Einar Lilie gjorde två
program år 1935. Han ansåg att man kunde använda dialekt i skolradions program. Det var snarast en plikt. På 1935 års konferens
uttalade han:
Såväl skolan som radion tar alltmer död på våra folkmål. Det är då
inte mer än rättvist, att radion :::åväl som skolan gör en motprestation och visar, vilken betydelse och roll dc alltjämt spela för vårt

språk och utveckling. Jag har hört från olika håll, att det är stort intresse i skolorna f6r att göra något i den vägen. 141

Hur beskrevs då historien och språket i relation till samtiden i sändningarna?
Ar 1935 talade överlärare Gunnar Ahlberg om "1300-talets
svenska" som framför allt likt den svenska som talades på trettiotalet. Med undantag för några få ord som förändrats var språket detsamma, hävdade Ahlberg:
Vi behöver inte läsa längre för att förstå att boken måste vara skriven på svenska. Vi förstår ju det mesta. A tt det språk som talades
och skrevs för 600 år sedan inte kan vara alldeles likt vårt är ju inte
så svårt att begripa. Språket förändras ständigt och jämt, vissa ord
försvinner och nya kommer till, stavningen ändras. [...] Det är alltså
BOa-talets svenska, som vi hiir läser. [ J Av de två raderna är det
egcntligen bara ett ord vi inte begriper [ ] Nu får vi nöja oss med
att vi fätt reda på att boken är skrivcn på svenska. [...] Och det är
Sveriges historia från folkungarnas tidevarv, som krönikan berättar. H2

Av exemplen framgår att Ahlberg presenterade en föreställning om
att dåtidens människor, till exempel under 1300-talet, tänkt på sig
själva och definierat sig själva S0111 svenskar. Det är också värt att
notera den koppling som gjordes mellan vi i trettiotalets samtid, ett
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gammalt svenskt språk och Sveriges historia. Ahlberg byggde här en
bild av Sverige som om det alltid existerat, som om det alltid varit
"vårt", Indirekt hade språket fungerat som en väsentlig sammanhållande fakto1', eftersom det alltid varit detsamma och gClnensanlt för
alla SOl11 kunnat kalla sig svenskar, De 80111 uteslöts ur gClnenskapen

var till exempel de som talade samiska, finska eller endast något dialektalt folkmål. En föreställning om ett gemensamt ursprung skapades således kring iden om ett språk och ett folk. l43
Ahlbergs bild av språket stod dock inte oemotsagd. Språket kunde också framställas som differentierat och föränderligt, märkt av
olika klasstillhörighet. Diktare som skrivit om Karl XII hade, enligt
en sändning, använt folkvisan S0111 en speciell form. Diktaten
"vänder sig till folket. [... J men sådant förstod man sig på i de lager
av folket, för vilka visan var ämnad."144 Här föreställdes språket som

differentierat och kopplat till olika grupper inom befolkningen där
det fyllde en viktig funktion och var begripligt. De som behärskade
folkmål hade en speciell kompetens snarare än brist på sådan och

det sägs ingenstans att folkvisan var en låg kulturform eller att rikssvenska var bättre än folkmål.
Trots att tidsperspektiven på historien - vad S0111 beskrevs med
orden "urgammalt", "gammalt" eller Hförr" - varierade i skoiradiosändningarna fanns ett genomgående drag i de historiskt orienterade
programmcn och det var att framställa historiska platser och människor som självklart svcnska. 145 Till exempel så presentcradcs dct
landområde som på trcttiotalet var Sverige som svenskt redan när

inlandsisen drog sig tillbaka, liksom Danmark va!' danskt. Tysklands
nordliga gräns hadc dock ändrats på grund av naturcns förändringar.
Som progtatnl11ets titel utlovade beskrevs tiden "Då Östersjön var
en insjö"146. Bristen på referenser till andra onlfådcn än de son1 definieradcs som svenska skapade cn föreställning om Östersjön som

en svensk insjö. Och de människor som började befolka landet var
underförstått svenskar i smnma tnening som 1930-talets invånarc
var det. Radiorösten talade om "vårt land" och "våra högsta fJälltoppar" under istiden. 147
I en sändning om hällristningar beskrevs Sverige, Norge och

Danmark likaså utifrån trettiotalets begrepp om respektive lände!'s
tcrritorier. 148 Programtnakaren talade om hällristningarna SOl11 en
gemensam egenclOln, våra, och tidsperspektivet förlorade i bctydcl130

se. De framställdes som självklart svenska) inte bara i trettiotalets
samtid utan också när de tillverkats, de var redan då "några viktiga
svenska hällristningar".149

Programmakaren gjorde sig både till uttolkare för att det fanns
en slags kulturell likhet mellan kulturer och att det samtidigt existerade stora skillnader. Dels talade Arthur Norden om karnevalsseder
i Italien, jaktriter bland "hottentotter och buskmän och andra dvärgfolk i Afrika", "[s]öderhavsvildarna och deras krigskanoter" samt
bönderna "i Frankrike i våra dagar" som uttryck för jämbördiga
kulturella föreställningar liknande de svenska. ISO Och dels menade
han att "folk förr i världen" tolkade naturen på ett naivt sätt och
trodde på trolldom och magi. Det var ett sätt att tänka S01n "det är
svårt för oss att sätta oss in i",151 T/ivar programmakaren och de två

pojkar han gjorde programmet med, lyssnarna och den svenska befolkningen medan de al/dm genomgående användes för att beskriva
det som inte gick att förstå. Vel al/dm kunde både vara vad som uppfattades SOlll irrationellt i den svenska historien och sådant som var

obegripligt och främmande i andra kulturer. l52 Normen för vad som
skulle uppfattas som tji och de andra sattes aven vit välutbildad man i
trettiotalets Sverige och via skolradion gjordes barn delaktiga i dessa
föreställningar på ett nytt sätt. Jag har hittills uppmärksammat vilka
föreställningar om Sverige och dess ll1edborgare olika programn1a-

kare formulerade i skolradions sändningar. En aspekt av detta är att
också studera vilket tilltal som användes. Skapade programmakarens
tilltal förutsättningar för lyssnarna att känna sig delaktiga i eller fjärmade från innehållet?

Tilltal. "Goddag flickor och pojkar"
Som framgått av framställningen av medborgerliga ideal i kapitel två
pågick en diskussion om huruvida tilltalsordet ni skulle användas i
skolan c1let inte. Lärarpressen var entydigt för en sådan reform. Ni

skulle ersätta de komplicerade tilltalsregler vilka förutsatte att den
som tilltalade visste den tilltalades titel och namn. m Att säga du förek01ll, enligt en artikel i Sveflsk uiim1idnillg, "bortsett från särskilda
lokala eller folkliga förhållanden, i huvudsak endast i umgänge med
anhöriga eller nära bekanta."154 Det fanns således en uttalad n1ed-

vetenhet om att olika former av tilltal kunde skapa skilda föreställ-

131

ningar om social närhet mellan de som talade och blev tilltalade under 1930-talet. I en vidare betydelse kan man också tolka de olika
tilltalen som olika sätt att skapa föreställningar om inkludering och
exkludering. m
Det vat: inte ovanligt att hallåmannen introducerade sig och sitt
kommande projekt med jagform. Lyssnama tilltalades då med ni, er
eller med kombinationen "ni ungdomar". Eller så gav sig producenten ut för att veta vad "deras" respektive "era" önskningar var;
till exempel att skolbarnen ville ha lov eller att de ville vara med där
producenten var.!S6 Skolracliolyssnarna kunde således skiljas ut som
en specifik gmpp i samhället. Att racliotalaren placerade sig i själv i
kontrast mot lyssnarna som tilltalades som ett kollektivt annat, kunde antingen följas av ett fortsatt avskiljande eller övergå i ett inkluderande tilltal.!57
Avskiljandet blev tydligt i en sändning om en flygfard till England. När betättaren talade om "de goda tider" som han menade att
skolbarnen levde i - det som var idag - tilltalades barnen med ni. I
samband med en positiv beskrivning av staten fick sedan vi betydelsen samtliga invånare i riket och dessa förknippades med möjligheter; "vi kan" och "vi fåt", Slutligen ställdes "ni, mina unga vänner»
lned goda framtidsutsikter mot "vi äldre", som "endast kan drönulla
därom".!58 Genom de olika tilltalen kopplades ungdom, utveckling,
aktivitet och framtid samman medan dc vuxna fick stå för det gamla, mindre utvecklade och drömmande.
Ett avskiljande kunde alltså också övergå i en intimitet clä1' såväl
hallåmannen S0111 de lyssnande eleverna inkluderades i ett kollektivt
vi. Då gjordes alla delaktiga i de samtal och handlingar som pågick:!59
Jag höll på att säga: Goddag, flickor och pojkar! men jag ser, I.. ·J
då säger jag istiillet [... J Vi står alltså här nu i hjärtat av vår huvudstad. [...] Där står vi nu. Vi ska be trafikpolisen, som står strax
framför statyn att han hjälper oss över gångbanan till Norrbro, så
att vi ].;an komma över till Hclgcandsholmcn. 1w

Ett liknande exempel var när programmen inleddes med jag för att
sedan övergå direkt i vi utan att däremellan använda det direkta
opersonliga tilltalet ni. Ett program om kroppen startade på detta
sätt för att i resten av sändningen pendla mellan vi/vår och man. I
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sista meningen, SOlU var en uppmaning, tilltalades lyssnarna llled det
direkta personliga tilltal som var luest ovanligt i sändningarna, nämligen dn:
Jag har idag tänkt tala litet om [... J Alla veta vi ju, att vi utföra allt
vårt arbete [.. ,J l\1an har för övrigt funnit [,.,JAhn tänker sig förloppet så [".J Vi skola gå vidare i vår jämförelse ... [."J Vi se [... J Vi
behöva [... ) Är man ute [...J Känner man sig trött [...J Och vill du
klara dig bra icke blott, när du är ute och tävlar och idrottar, utan
även i skolan eller med vad helst du företager dig, så bör du aldrig
dricka öl till middagen eller smaka på vin, om du någon gång är
borta på en bjudning, 161

I början av programmet stod man för experter och forskare medan
man i andra delen indirekt syftade på skolbarnen och/eller radioprataren själv. Detta sätt att skapa en glidning mellan det enskilda
och kollektivt allmänna kunde presentera lyssnarna som delaktiga i
sändningarnas innehåll. Gränserna mellan deras och experternas
roller suddades också ut, vilket kunde få lyssnarna att inkluderas i
sådana positiva roller. 162
Hallåmannen kunde också involvera lyssnarna i samtalet så till
den grad att de skolbarn som satt bredvid honom i studion framställdes som lller avlägsna än radiolyssnarna ute i skolorna:
Goddag på er allesammans, Vi har idag fått en extra skoJradioutsändning. Jag ska tala om vilka [".J Ja, vi ska titta en liten smula på
prislistan, 11en innan vi gör de, kanske vi ska titta lite närmare på
studion här. Dä ä en rätt ovanlig syn, Här inne brukar endast dom,
som medverkar, få vara, Men idag ser dä annorlunda ut. Vi har
flickor och pojkar från ett par skolklasser me här som åhörare och
åskådare. [... J Medan vi väntar, att dc ska finna något kiickt att läsa,
ska jag tala om några av dom, som har fått pris, 16}

Det var tvetydigt 0111 vi skulle tolkas S0111 vi-mdiopratare ellet viradiopratare och skolracliol)'ssnare i hela landet, tillsammans. Detta
vi framställdes som i närmare kontakt med lyssnatna än med de
skolbarn son1 befann sig i studion. Barnen i studion O111talades Son1
"flickor och pojkar" eller "ne" och inkludetas således inte i progranullakarens och lyssnarnas genlenskap. KOllslluktionen av att det
pågick ett spel mellan nära och långt borta som var oberoende av
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rummets faktiska utbredning men beroende av radiovågornas spridning kunde länka samman lyssnarna i en jämlik gemenskap. Att
framställa kommunikationen mellan programmakaren och lyssnarna
som enklare att upprätthålla än mellan de som fanns i samma studio
skapade en föreställningar om intitn gemenskap mellan programmakaren och lyssnarna. Andra faktorer än faktiska geografiska avstånd
gjordes mcr avgörande; att lyssna, att vara skolbarn, att sitta framför
radion oavsett var i Sverige.
Det förekom också ett vi som inte hade den mångtydiga betydelse som visats i exemplen ovan. I dialoger eller sketcher refererade vi
i huvudsak till de personer som deltog i själva programmen. Många
gånger var det program där barn talade med andra barn eller med
någon vuxen,!64 Detta vi kunde kombineras med du till någon deltagare i programmet. I två dialoger om skogsavverkning mellan två
pojkar och en vuxen man användes vi eller du och i sällsynta fall ni.
Enligt tidens norm!65 kunde den vuxne välja att skapa en känsla av
jämlikhet och öppenhet gentemot pojkarna genom att använda det
personliga tilltalet du eller förnamn: "ser du", "nu kom du på", "vi
måste gå", "de stä1111ner precis du", Om pojkarna tilltalade den vuxne så sa de alltid "farbror" eller så ställde de en öppen fråga: "Va'
luenat farbror?" eller "I'vlen varför har dom lämnat dOlU träna som

står kvar här?"166 Förtroligheten byggde på den vuxnes initiativ och
på en vuxnes villkor. Den tysta kunskap som förmedlades var att
tilltal var beroende av status och en högre status gav frihet att välja
tilltal.
Tilltalet vi användes också för att försäkra sig om att kontakten
med lyssnarna upprätthölls. Vi kunde stoppas in på ett par ställen
under en sändnings gång som för att försäkra sig om lyssnarnas
uppmärksamhet, till exempel med uppmaningen att följa med i skolradiohäftet; "som vi ser på bilden" eller "vi ska inte förvåna oss
över" eller olika fortsättningar på "nu ska vi" eller "nu kan 'Yi" var
vanliga. Aven här betonades samtidigheten genonl det lilla nu som

ofta föregår eller följer dessa former av vi.!67
Skolradions programmakare använde sig både av ett inkluderande vi och ett intimt du till barnen. Vi kan anta att detta skapade föreställningar

Oln

såväl geogmfisk

SOl11

social närhet nlcllan lyssnare

och programmakare, Men samtidigt kunde båda dessa former främja
föreställningar om avskildhet. Då var skolbarn en avskild grupp i
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jämförelse med vuxna. Något som förstärker antagandet att skolbarnen definierades ut som en egen gmpp med en specifik identitet
var att ord som "skola", "skolbarn", "folkskolebarn", "skolsalen"
eller en "skolresclclass" förekom i nästan hälften av de sändningar

som undersökts här. 1GB Barn/skolbarn/folkskolan gjordes på så sätt
på ett uttalat sätt till en gemensam referenspunkt möjlig att identifiera sig med. Följaktligen erbjöds också varje lyssnare oberoende av
status och andra sociala och kulturella markörer att ge sig hän och
känna sig som en jämlike i. den stora föreställda gemenskap som
premiemde kategorin "skolbarn", 80111 gjorde dem till en exklusiv
grupp. Under de tjugofem minuter som sko1radioprogrammen varade kunde alla individuella levnadsvillkor suddas ut eller glömmas
bort. Gränserna tnellan att bo i staden eller på landet, vara mer eller
mindre bemedlad, gå i en bra eller dålig skola blev underordnade det
huvudsakliga budskapet, nämligen att alla ingick i vad som framställdes som, en jämlik och demokratisk gemenskap.
Summering
En sammanfattning av skolradions sätt att framställa det svenska

samhället i samtiden och historien kan avsluta denna del. Vad gällde
innehållet fanns drag både av förnyelse och tradition. Förnyelsen
bestod i att framställa historien som sprungen ur och beroende av
folkets agerande samt att lyfta fram ledare som värnat om folkets
bästa. Krigar- och hjältekungar, här exemplifierade med Kar! XII,
varken höjdes upp eller förhärligades. I stället visades betydelsen av
sociala och kulturella aspekter fram för skolbarnen. Den sociala och
kulturella utvecklingen var det som skapat förutsättningar för ett
demokratiskt samhälle, menade programmakarna. Att en sådan bild
av kulturhistorien förmedlades via skolradion påpekades också på
1935 års skolradiokonferens liksom att det var något nytt som man
inte lyckats genomföra inom läroboksproduktionen. l69 Det traditionellt orienterade innehållet bestod i beskrivningar av de högre klassernas liv och i att framställa familjeband, stolthet, krigiskliet, självuppoffring, blygsamhet och ödmjukllet som eftersträvansvärda ideal. Båda traditionerna byggde föreställningar kring vad som skulle
vara svenskt.

Att göra kopplingar bakåt i tiden och samtidigt påpeka vikten av
att dela ett gemensamt ursprung - genom språk, hjältar, ideal och
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historiska händelse - hade naturligtvis både en inkluderande och en
exkluderande effekt. De som inte delade den erfarenheten var inte
heller inkluderade i det nationella medborgarskap som formulerades.
Samtidigt lyftes folkets politiskt aktiva roll fram för utvecklingen av
den specifikt svenska nation 80111 trettiotalet val' ett resultat av. Iden
om samförstånd lnellan klasserna gynnades av att eventuella skillna-

der i samtida förhållanden förlorade i betydelse i jämförelse med att
dela en gemensam historla. 17o Den gemensamma historien skapades

i sin tur kring föreställningen om att svenskarna var ett folk från ett
specifikt tcrritotium med en gemensam kultur och ett gctuensatnt
språk. Svensken var vidare en medborgare med samma lojalitet mot
staten som staten i sin tur kände för tnedborgarcn. Den moderna
tllcdborgaren skulle bo i en 1110dern våning i en stad och tränas till
samhällelighet och deltagande i en offentlig sfår. Detta relaterades
till vad som beskrevs som det moderna; moderna hem, tllodetna
yrken och moderna tekniker där elektricitet var en viktig komponent. I staden 0111fattacles kvinnorna av detta iucn på landsbygden
berörde det män.

Folkskolebarnen tilltalades både som vi och ni, som oss och de
alIdIll. De gjordes till de alIdIll i fråga om ålder. Lyssnarna var de unga
S0111 relaterades till framtid och en positiv samhällsutveckling lnedan
de som val' vi, var en äldre generation som aldrig skulle kunna skörda de frukter som såtts. lvIen det var vanligare att generationsskillnaderna överbijggadcs gcn01TI att programmakaren och lyssnarna

skapades som en gemenskap där alla deltagare delade

el1

erfarenhet

eller upplevelse, Att använda vi var ett sätt att nunska de rumsliga
avstånden mellan radiostudion och klassrummen. lvIed Benedict
Andersons sätt att Uti'Ycka sig skulle nlan kunna säga att programmakare och lyssnare delade en upplevelse i samma ögonblick oavsett
var inOiTI nationens gränser de befann sig, Alla visste att radiorösten
endast k01TI under en fixerad och begränsad tid satTIt att antalet lyss-

nare var betydligt fler än de om fanns i det egna k1assiummet. Att
det var verkligheten, samhället utanför skolsalen, som i flera fall ut-

gjorde material och underlag för en gemensam upplevelse ökade
såväl aktualiteten som autenticiteten i händelsen, kan vi anta. Detta

tilltalade troligen också en rad folkskollärare. Via sättet att tilltala
lyssnarna fOi'tnulerades nätnligen föreställningar om. att de var de

moderna medborgare som skulle befolka en framtida verklighet. Nu
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återstår att se vilka betydelser Folkskolans bal11tidnings beskrivningar
av staten/samhället och hemmet/familjen omgärdades av.

Folkskolans barntidning: Välbeställda
medborgare i egna hem
StatarstUf,'1H1, ruggig och grå, där Agaton bodde med far och faster,
låg inte stort mer än ett stenkast från den vackra röd-vita rättargården,l7l

Några samhälleliga institutioner eller någon samhällelig offentlighet
av det slag som presenterades i skolradion förekom inte i Folkskolans
barn/irlllings berättelser, serier eller illustrationer. Den konkreta miljö
som återkom flest gånger i materialet var hemmet/bostaden. Hemmet användes dels som tniljö och dels som motiv i innehållet. Dessa
gmpperingar kan i sin tur beskrivas utifrån delvis olika utgångspunkter.
Hemmet kunde vara den miljö där en berättelses handling utspelade sig. 17 av tidningens sammanlagt 47 berättelser använde på
något sätt referenser till ett hem eller en bostad för att beskriva miljöer. 172 Ett sådant exempel var när Erik tog hand om sin sjuka hund
i familjens kök. 173 Ett annan sorts innehåll där miljön var ett hetn är
serien om flickorna Eva-Maria och Ingegerd. De befinner sig för det
mesta in01nhus, lncd en manuna eller hushållerska. 174 Referensen till
ett hem kunde också användas för att bygga upp en lluljö även om
handlingen sedan ägde mm utomhus eller i skolan. I regel gestaltades dessa hem som en stuga eller ett torp på landsbygden. Mårten
hade till exempel fått möjlighet att bo "i en sådan rar liten stuga"
och Lena drömde om en "grann, röd stuga med gröna träd Offikring",175 Dessa hem beskrevs utifrån, son1 syn1bolet, vars innehåll

det stod läsaren fritt att gestalta. '76 Olika bostäder knnde också fungera S0111 statusmarkörer i början aven berättelse. En välbeställd
gård ställdcs då inot en enklare stuga och personerna från en fin
gård namngavs lncd hjälp av gården, t ex Norrgårdsbonclen. 177

Hemmet/bostaden användes också för att bygga upp ett motiv,
en handling, i flera berättelser. 19 av de 47 berättelserna hade sådana
motiv. '78 Till exempel så gjordes själva fÖl'Värvandct av ett hem till
det yttersta beviset på lycka och framgång föt huvudpersonen. Ge137

nom att konuna i besittning aven egendom i någon form, till exem-

pel en stuga eller ett slott, transformeras fattiga pojkar till välbeställda unga män. Pojkarna gav sig av från sina barndomshem för att
"finna lyckan" eller ge sig ut på äventyr, vilket de i samtliga fall också gjorde. Belöningen var således både ekonomisk välfard men också höjd social status,179 Ytterligare ett sätt att använda hemmet var

att göra det till utgångspunkten för en resa alternativt till slutpunkten för en resa. Det didaktiska bndskapet är då insikten om att
hemmet är den bästa av världar. Det är där trygghet, omtanke och
lnat finns. 180 Barn kan också vara goda förvaltare aven egendom. 18l

Med utgångspunkt från denna övergripande beskrivning av hur
hemmet/ bostaden användes i Folkskolans bal1ltidllillg har jag valt ut
två berättelser för mer ingående studier. Urvalet har gjorts med utgångspunkt från den diskussion mn sagans utformning som fördes

på trettiotalet och som redovisats både i kapitel ett och tre. Merparten av berättelserna i Folkskolans bal1ltidllillg hade de inslag av magi,
förtrollning, dröm eller anslaget "det var en gång, .. " som gjorde
sagorna till fantasi. Detta var rakt motsatt mot vad Alva Myrdal ef-

terfrågade. Hon ville till exempel ha ett "nutida" inslag. Nils Wikström ville att ungdomarna skulle få vad de, enligt honom önskade,

nämligen beskrivningar av deras egna upplevelser. I 1935 års innehåll berättar Nina Ramsay om "Hans och Greta och fars hypotek"
på ett realistiskt sätt. 182 Detta var undantag. l83 Här saknas således
hänvisningar till en sagovärld och den framställer en flicka och en
pojke tillsammans, vilket också var ovanligt. Berättelsen behandlar
hemmet både som miljö och motiv. Dessa aspekter har gjort att jag
valt ut just denna berättelse för en speciell analys. Vilken verklighet
producerades i texten med avseende på hur helnmet karaktäriserades och dc egenskaper de olika aktörerna tillskrevs; en flicka, en

pojke, en mamma och en pappa?
Den andra berättelsen SOln valts ut för en särskild undersökning
har plockats ut efter samma kriterier. 184 Därelnot är centrum för

analysen något förskjutet. Här vill jag visa hur inte bara olika hem
utan också barnens kroppar och klädet användes som kulturella
markörer för att fonnulera föreställningar on1 innanför- och utanförskap.18s Båda berättelserna har författats av kvinnor.
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Barn som förvaltare av ett eget hem
"Hans och Greta och fars hypotek" av Nini Ramsay handlar om hur
tvillingarna Hans och Greta räddar familjens torp genom att betala
av på de hypotekslån fadern tagit för att kunna köpa torpet. Strax
efter att affaren blivit klar skadar sig nämligen fadern i foten och
hamnar på sjukllUs. Berättelsen utspelar sig under sommaren då
barnen var lediga från skolan.!86
J-lans och Greta är ett par tvillingar sonl bor "hos sina föräldrar i
Ängstorpet". Citatet påpekar de biologiska familjebandens betydelse
för barnen. Liksom i andra berättelser får läsaren aldrig veta hur det
såg ut inne i torpet medan dess geografiska placeringen däremot
anges noggrant. Torpet ligger nära en myr, en landsväg, en betesäng
och en storskog. Författaren faster på så sätt läsarens intresse vid

den svenska naturens olika karaktär. Slutligen anges tOlpets sociala
position. Det ligger nära Stora Ängsgården, under vilket torpet
"lydde". Likaså utreds ägarförhållandena. Barnens far har precis
ordnat med hypotekslån och "fått köpet klart med patronen."
Berättelsen beskriver således en hierarkisk ägarstmktur och det
är klart att huvudpersonerna befinner sig en bit ner på en skala där

egendom och rikedom var avgörande för individens position. Patronen hade den högsta positionen. Barnens far och familjen var i
och för sig nästan självägande. De hade lån i banken att betala innan
de i egentlig mening kunde kalla torpet för sitt eget men de var fortfarande beroende av patronens välvilja för sin försörjning och för
att tOlpet i framtiden verkligen skulle bli deras eget. Patronen har
nämligen lovat fadern dagsverken vid gården, när han ansåg att så-

dana behövdes. På grund av faderns skada blir det aldrig något tillLille att utföra några dagsverken. I stället tar barnen på sig att lösa
den problematiska situation fadern hamnat i. De finner på andra sätt
att skaffa pengar än att göra dagsverken hos patronen. Barnen göt i
stället amirer med apotekaren inne i samhället.
När fadern skadats tar barnen till att börja med hand om den
dagliga skötseln av gården, vilket de klarar utan problem. De sätter
rovor, planterar i trädgårdslandet, sköter mjölkningen och djuren så
"soln far brukade göra." Barnen kOtlllner snart till insikt om "hur
far verkligen hade slitit" och tröttat ut kroppen: "Det värkte i tyggama, och de tänkte åter på far, som kanske alltid fick värk." Moderns insatser framställdes aldrig i termer av arbete. Barnen hade
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redan tidigare hjälpt henne med att bära ved och vatten, vilket alltså
inte var lika arbetsamt och ansvarsfullt som att sköta åkrarna och
kreaturen. Att hon trots allt också övertar de uppgifter som fadern
ansvarat för framgår endast indirekt i berättelsen. Det är när hon är
hemma som barnen kan fÖl'Verkliga den'ide de fått och förberett sig
för under de raster de tagit sig:
I'vfedan Hans och Greta haft ansvaret för och arbetet, hade dc ej
orkat leka, utan på rasterna, de tagit sig, hade de läst i den lilla boken om medicinuiviixtcrna. Nu, när mor var hemma, finga de tid
att h<å ut på sin botaniska upptäcktsfiird. [...J Hela sommaren samlade barnen örter och ordande dem,l87

Som citatet visar valde barnen själva bort den sysselsättning de förväntades ägna sig åt, leken, för att i stället axla det ansvar fadern bar
i vanliga fall. De klarar också att fullfölja vad de föresatt sig. Fömtom att sköta to.rpet samlar och torkar de växter på ett så noggrant
sätt att apotekaren inte kan göra annat än att köpa dem: "Ja, egentligen tar vi våra droger från annat håll, men de här örterna är så väl
rensade och väl torkade, att det är allt skäl att ta dem, sa apotekaren
och vägde dem."188 Apotekaren ordnar så att pengarna sätts in på
faderns konto i banken. När fadern, fortfarande utan vetskap om
barnens insats, går för att begära anstånd med betalningen visar det
sig att så gott som hela lånet redan är löst. Såväl fadern somapotekaren och den bankman som handlagt ärendet prisar "ungarnas"
insatser. Texten beskrev Gretas och Hans roller på olika sätt.
Berättelsen producerar en föreställning om att ekonomiska
transaktioner var en aktivitet som utfördes av och l11ellan 111än i
samhället. Det var nlän som tjänade, sparade och ansvarade för
pengar samtidigt som kvinnor skulle skyddas från den sortens aktiviteter. Den ekononuska sLiren presenterades som en specifik manlig gemenskap utanför henl1net. Om Greta uteslöts ur aktiviteterna
så misstroddes 111odern:
-Hör uu, mill unge aff:--irsman, om du nu vill betala på fars hypotek med de pengar, du tjiinar, tror jag, vi bör ordna det, så ingen
kommer åt dem. Det blir många utbrifter för er nu, och alla vill
komma fi>n;t för att få ut pengar av din mor. Du ska skicka dina
torkade, sorterade örtcr till mej, och du litar väl på att jag väger rätt
och ger dcj deras värde?189
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Apotekaren gjorde sig till vi med pojken och framställdes som mer
kapabel och förtroendeingivande än modern. Raderna innan hade
apotekaren redogjort för sin bekantskap med såväl fadern som
bankdirektören för Hans. Affarsmännen i samhället, en apotekare
och en bankdirektör, uteslöt genomgående Greta ur handlingen genom att enbart adressera Hans och dessutom kalla honom
"affärsman". I flera fall får Hans ensam beröm för sin företagsam-

het trots att Greta bidragit med lika mycket arbete. Och i slutet av
berättelsen var det fadern och pojkens äldste bror som åkte till staden för att ordna tl1cd aff.-irerna,190

Till skillnad från Greta relaterades Hans också på ett tydligt sätt
till fadern. Det var Hans som talade med fadern och kunde räkna ut
hur olyckan gått till. Det var han som insåg vilket hårt arbete fadern
utförde varje dag och det var han som tog initiativ till örtinsamlingen.t 91 Gretas insats bestod i att instämmande påminna brodern om
att fadern hade en bok i ämnet samt att sedan hjälpa brodern att
genomföra de olika projekt han föreslog. Men pojken relaterades
inte enbart till en manlig sfar utan även till en kvinnlig. Han hade
hjälpt modern att bära vatten och han fick följa med till samhället
medan Greta då stannade hemma med en storasyster. Greta relate-

rades enbart till hemmet och kvinnor. Den enda man hon hade
kontakt med var brodern som samtidigt gavs andra privilegier än
henne.
Greta protesterade mot att det gjorts upp en ekonomisk plan för
hur brodern skulle få möjlighet att studera vidare medan hon inte
fick det. Gretas protest tystas aven syster som. framställer förfaran-

det som helt rättvist, eftersom det var så det brukade gå till:
Det där sista tyckte Greta ej var råttvist, men Lisa förklarade, att

deras far kostat på Anders [äldre bror] en folkhöbtSkolekufs, och att
Anders i sin tur bekostat hennes, och nu skulle dc til1sammans tän-

ka på TIans. Sedan fick han väl hjälpa till att få Greta på en kurs. Så
hade syskonen hjälpt varandra. 192

Att Hans kom före Greta hade inget med åldersskillnader att göra
eftersom de var tvillingar utan det handlade uteslutande om den
högre status han besatt i egenskap av att vara pojke. Greta stod inte
bara bredvid en jämnårig bror som genom sin köns tillhörighet fick
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friheten att träda in i en manlig ekonomisk sfar i samhället utan han
gavs dessutom rätten att bestämma över hennes liv i framtiden.

På illustrationen kan man ana Gretas missnöje med sin situation. Hans förefaller
mer positiv. Teckning av Gunlög Engberg ur: FolkskolaNs bamtidning 1935:27 s 175.

Liksom förhållandet mellan fadern/familjen och patronen vilade
relationen mellan Hans och Greta på en hieratkisk struktur. Hon

hörde till den privata sfaren i hemmet där i första hand modern och
i andra hand en äldre syster påminde henne om hennes plats samtidigt som den jämnårige brodern hade tillgång både till en privat och
en offentlig sfär som han kunde röra sig tämligen obehindrat mellan.
Hans framtidsutsikter knöts till båda sfarerna. Han kunde både
sköta ett torp, få utbildning samt tjäna och förvalta pengar.
Berättelsen placerade båda barnens men företrädesvis pojkens
potential och förmågor i fokus genom hela framställningen. Den
producerade en entydig bild av barn som kompetenta och framgångsrika bara de gavs 1uöjlighct att visa det samt möttes av vuxnas
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förtroenden. Deras initiativ skulle få ännu större konsekvenser än
att rädda det egna hemmet, nämligen att rädda be/a familjen tillbaka
hem, till Sverige. I slutet av berättelsen hade flera syskon som tidigare emigrerat till Alnerika återvänt för att odla tneclicinalväxter. Den
sista systern var också på väg: "-Jag tror, jag reser hem och blir
örtagårdsmästare i gamla Sverige, jag med."193
Berättelsen om Hans och Greta är ett tydligt exempel på hur
kvinnliga författare kunde producera texter där traditionella uppfattningar om vad som var manligt och kvinnligt beteende reproducerades samtidigt som dessa föreställningar inte lämnades helt och
hållet oemotsagda, vilket Gretas protester mot att inte få utbildning
gav exempel på. Sverige framställdes som ett bättre alternativ för
dem som ville skaffa sig ett eget hem än emigranternas framtidsland
Amerika. Sverige erbjöd både möjligheten att bli förvaltare aven
egendom och en rikedom på råvaror som kunde förädlas på ett enkelt sätt. Atminstone gällde detta om man var driftig och företagsam. Familjen presenterades som den viktigaste gemenskapen i
samhället och dessutom en solidarisk gemenskap där medlemmarna
hjälpte varandra till en bättre framtid. Familjen byggde på att manligt och kvinnligt kompletterade varandra i den meningen att män
och kvinnor tilldelades olika roller och platser beroende av kön. Det
manliga gavs genomgående högre status än det kvinnliga.

Andra hem
Lisa Högelin berättar i "Agalös" om barnen Jonte och Anna-Stina

från rättargården och Agaton från statarstngan. Trots att gårdarna
ligger nära varandra leker inte barnen tillsammans. l94 Jonte och Anna-Stina menar att felet är Agatons. Agaton jagar Anna-Stina med en
isjakt som han byggt. Jakten slutar med att han själv åker ner i en
isvak som Jonte och Anna-Stina räddar honon1 ur. 195 Incidenten
leder till att barnen börjar lära känna varandra.
Agaton beskrevs på ett negativt sätt med hjälp av det hus han
bodde i: "Statarstugan, LUggig och grå, där Agaton bodde med far
och faster, låg inte stort mer än ett stenkast från den vackra röd-vita
rättargården."I96 Statarstugan kallades aldrig ett hem i texten, vilket
däremot rättargården gjorde. l97 I rättargården fanns dessutom en
lnor som höll ordning och försåg barnen med den värme och mat

143

de behövde. Statarstugan beskrevs också från rättargårdens perspektiv) den låg "där nere",198
Statusskillnaderna mellan barnen framställdes med hjälp av beskrivningar av Agatons kropp, humör och kläder:
Ingen kunde säga, att Agaton var en trevlig pojke. Sur och butter
var han, gänglig och förvuxen och ful.[...] I skolan var han inte god
att tas med, och bland kamraterna stack han av som en humlestör
eller fågelskrämma i sina illa lappade och ovårdade paltor. Ingen
ville ha med honom att göra. Han var 'elak och farlig', stark och
hänsynslös, tyckte alla. [...J Han hade vackra ögon och friska tänder,
men oklippt och okammad och smutsig, som han vnr, blev ändå
helhetsintrycket något mycket obehaglig,!99

SOlU exemplet visar förstärktes omdömet om Agaton genon1 en anspelning på att intrycket av pojken var kollektivt, lika för alla barn i
folkskolan, vilket ökade trovärdigheten i bedömningen. Författaren
bygger på en föreställning om att en allnlän åsikt är mer legitim än
en enskild. Att det var jämnåriga som framförde åsikten gjorde bedömningen äll mer trovärdig. Agaton var misslyckad i skolall och

"den ensamme och utstötte."200 Trots den geografiska närheten

mellan husen framställdes således de sociala och kulturella skillnaderna tnellan barnen som stora: "Så nog var det väl hannligt ändå,

tyckte både Jonte och Anna-Stina, att den ende kamrat, de hade så
nära inpå, skulle vara rent omöjlig att vara tillsamtnans med."
De som bodde i rättargården personifierade den norm sotn var

eftersträvansvärd och därmed besatt de ävCll rätten att bedöma de
med lägre status. JOllte och Alma-Stina personifierade den rätta
normen. Den behövde aldrig ges en detaljerad beskrivning eftersom
det var ullderförstått att den stod för allt som Agaton illte var. Jonte
och Anna-Stina hade ett ombonat hem, de var rena, välkatnmade

och välnärda utan fysiska avvikelser. De var inkluderade i den gemenskap som deras släktskap konstituerade via syskonskapet och
delaktigheten i ett hem med biologiska föräldrar. De var också inkluderade i folkskolalls, i kamratkretsens, gemenskap. Dc var helt
enkelt så som man skulle vara, normala.
Författaren lät de välartade barnen i framställa Agaton son1 annorlunda eftersom han inte heller gjorde samma saker son1 andra
barn: "Det var väl något för sitt fiske, han höll på med igen, för än-
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nu hade då aldrig någon sett Agaton leka och sporta som andra
barn." Inttyckct att Agaton inte var som andra bam förstärktes av

att han några rader senare först beskrevs med attribut som syftade
till äldre personer och sedan tilltalade han Jonte och Anna-Stina som
från ett vuxenperspektiv: "Agaton knyckte upp sin kutiga tygg och
blängde på dem över axeln. -Tyst ungar, bry er inte om mej och
mitt." Skillnaderna mellan Agaton och de övriga barnen framställdes
som så stor att de inte ens kunde tala med varandra. När de trots allt
försökte kommunicera blev det i form av retsamma och utmanande
ord eller, son1 exctnplct ovan visade, något som yttcl'ligare framhäv-

de de sociala skillnaderna mellan barnen.

Såväl kroppsspråk som kläder visade skillnaderna mellan barnen. Teckning av AT.
Bybcrg ur: FolkskolallS bamtidniNg 1935: 11 s 62.
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I slutet av berättelsen, när Jonte och Anna-Stina hjälpt Agaton
som åkt ner i en vak, beskrevs fömtsättningama för att de skulle
kunna umgås i framtiden, nämligen att hans hotfulla, vilda och
ovårdade yttre kontrollerats samt att de kunde tala med varandra:
Anna-Stina ocl~ Joute hade ett långt samtal med Agaton. Inte hade
han velat dem något illa, bara skrämma dem riktigt. [...] Det var så
lätt att tala med Agaton ou, när han låg, fcn och snygg, nerbäddad i
dragsoffan i kammaren. Han var inte 'farlig' nu längre, och inte såg
han så ful ut heller, sedan han fått tvål och vatten i ansiktet och
kam i håret. Anna-Stina riktigt storstirradc på honom. 201

Det var flickan som tog initiativ och talade om ett eventuellt fortsatt
umgänge i framtiden. Agaton framställdes som den verkliga vinnaren på en sådan lösning:
-Du Agaton, det år, så mall rakt inte kan känna igen dej. Om du
alltid blir som nu, så ska vi säl,crt kunna bli riktigt sams hädanefter.
Och Agaton log löftesrikt, så alla hans friska, vita tänder lyste. Nog
v.ille han bli 'sams' alltid. Länge nog hade han plågats av att vara
den ensamme och utstötte,202

När Agatons utseende ändrats och anpassats efter Jontes och AnnaStinas nonner försvann också det som tidigare skrämt dem. Det var
också tack vare dem som Agaton genomgått transforlnei'ingen, Att
han låg "nedbäddad" i dragsoffan i deras hem var en annan faktor
som aktualiserade en annan viktig aspekt i berättelsen, nämligen den
rumsliga uppdelningen mellan barnen. Det var först när Agaton befann sig i Jontes och Anna-Stinas privata mm, där de hade full kontroll, som Agaton upphörde att vara hotfull och skrämmande. 203
Jag har tolkat motivet i "Agalös" som en beskt'ivning av hur en
gmpp med högre medborgerlig status såg på en lägre, hotande,
giUpp som genom olika åtgärder måste lyftas upp, civiliseras, ges
högre status, innan cn dialog kunde kOlnma igång mellan de två
grupperna. Statusen relaterades till hygien, hälsa, utseende, besittandet av egendom och hur den yttre, offentliga, utomhusmiljön organiserades. Det handlade om hur en person med lägre status gjordes
beroende av personer med högre status för att inkluderas i deras
föreställning mn hur ett lnedborgarskap borde vara. Statusen relaterades också till såväl ett privat inre nlm som ett offentligt yttre, Där146

emot fanns inget som tydde på att pojken med lägre status skulle
kunna inkluderas genom att hans ekonomiska status förändrades,
det var endast inom ett socialt område som mobilitet var möjlig.
Den medborgerliga statusen relaterades också till skilda kulturella
föreställningar om vad en barndom borde innehålla. Ett välordnat
hem med en ordningsam mor, god skolgång där inkludering i kamratgrnppen var en viktig beståndsdel och tid för lek och idrott hellre
än arbete beskrevs som viktiga beståndsdelar. De kvinnor som
skötte ett hem var inte bara viktiga i utformandet av barndomen.
Det var kvinnor med högre status som kunde bygga en bro mellan
de olika glupperna framför allt genom den omsorg de kände för
nödställda människor, vilket för kvinnan själv till en början kunde
upplevas som både farligt och hotfullt. I den bild som målades upp
av kvinnor med lägre status fanns inget hoppfullt. Det var barnet
som kunde förändras och bli delaktig aven högre status genom att
anpassa sig till den gruppens normer. Och det var barn ur en högre
klass som bjöd in dem aven lägre klass att dela en gemenskap skapad på deras villkor.
Fo!ksko!aIIs bamlidllillg formulerade uteslutande ett bostadsideal
som låg nära visionerna omkring ett "eget hem", Det egna hemmet
val' avgörande för personernas status och kvinnor relaterades till
hemmet och män till offentligheten. 204 Men i detta fanns också nyanser. Till exempel så kunde personer från olika klasser tnötas och
kvinnor kunde hävda sig i en offentlighet som samtidigt framställdes
som farlig för dem. Det var bara barn som erbjöds den möjligheten.

Sammanfattande diskussion
Analys av 1935 års årgångar av skolradion och Fo!ksko!alls barnlidnillg
visar att innebörden i 1930-talets medborgarskapsbegrepp var komplex i de formuleringar som gjordes direkt för barn. Skolradion gav
en entydig bild av staten och samhället. Det var barnet som aktiv
samhällsmedborgare som gjordes till förebild. Staten påverkade både
hur medborgarna skulle bo, hur deras ekonomiska status och ut-

bildning skulle se ut samt vilka jobb de skulle ha. Ingen blev diskriminerad på grund av låg utbildning eller för att man använde sig av
populärkulturen. En god medborgare tog till sig beskrivningarna av
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det moderna och gjorde samtidigt sig själv synlig i samhället. Detta
kunde ske genom att söka arbete, gå med i en förening eller anluäla

sig till pastorsexpeditionen. I Folkskolans bamtidning beskrevs aldrig
staten eller dess institutioner. Här var det i stället gårdar och privata
inrättningar som lade grnnden för medborgarnas handlingsytor. Hög
status relaterades till ägande. En medborgare med låg ekonomisk
status kunde dock i någon mån kOlupensera detta genom att vara
arbetsam och fullgöra de avtal man ingått med andra personer. Placerade bredvid varandra visar detta hur den föreställda gemenskap
som producerades med dessa medier samtidigt skapade tydliga markörer för utanförskap. De SOlU inte motsvarade dessa beskrivningar
val' heller inte inkluderade i den större nationella gemenskapen. Det

var de som inte anmälde sig till pastorsexpeditionen, betalade skatt,
skötte sina lån, valde yrke, gick till arbetsförmedlingen eller ville bo i
de ändamålsenliga moderna våningar som. skulle produceras. Beskrivningarna av ett heIn eller en bostad var i än högre grad omgär-

dad med skilda betydelser.
I Folkskolans bamtidning användes bostaden på landet för att markera personernas olika såväl ekononuska som sociala status. I skol-

radion skulle bostaden i stället borga för likhet mellan medborgarna.
De som accepterade det modema livets villkor var potentiella bosättare av de moderna våningarna. Dctsa1111na gällde för kvinnor och
män. Skillnaden var att i våningarna skulle kvinnorna ta hand 0111

barnen medan männen förkovrade sina tekniska kunskaper. I FolkJkolans bamtidning var könsuppdelningen en annan. Där tog kvinnorna hand om skötseln i hemmen tnedan männen ordnade de ekonomiska transaktionerna och skötte åkrarna. ivfännen förvaltade såle-

des ägandet. Ägandet stod för trygghet för familjen men det innebar
inte någon jämlikhet. Fölutom att tnanncn var ägaren och inte kvinnan så var ett tOlp underordnat godset. En aspekt av detta var också
att flickor kunde få utbildning Oln resurserna räckte till när pojkarna

fått sina behov tillgodosedda. I skolradion hade däremot flickan från
landet fått den yrkesutbildning hon ville ha. I relation till hemmet
gavs också barndomen väsentligen olika innebörder i FolkJkoltlllJ'
btll'lltidnillg. Å ena sidan förväntades barnen lägga leken på hyllan och
arbeta för att rädda familjens hem. A andra sidan förväntades barnen ägna sig åt skolan och leken. Dessa barn gjorde bäst i att hålla
sig ifrån alla sysslor. De rörde ändå bara till det. Att arbeta blev i
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denna kontext en markör för utanförskap. Andra sådana markörer
var att sakna ett ombonat hem med en kärnfamilj. Barnen användes

för att överskrida de skillnader som klass och kön skapade i berättelsen. Men detta gjordes från ett tydligt perspektiv: den and" med låg
status skulle ändra sig efter de redan inkluderades normer vars nor-

mer var bestämda med utgångspunkt från klass och kön. Det var
också i hög grad en kvinnligt defi1lierad norm den hotfulle pojken
skulle anpassa sig efter.
Av detta framgår att det knappast var några entycliga föreställningar 0111 sanlhället och medborgarna som formulerades via de
gemenskaper meclierna företrädde. De textnära a1lalyser som hittills
genomförts visar att det fanns en rad sinscl11cllan 1110tsägande beskrivningal' av staten, hemmen, farniljcrna och enskilda individet. En
sak var dock gctnensam och det var sättet att placera barn i hand-

li1lgens centrnm. Oavsett vilka medborgerliga dygder eller odygder
som beskrevs var bam aktörer. Parallellt med sättet att tilltala barnen
i skolraclion gav detta barn en särskild position. Man skulle kunna
säga att barn gjordes till en egen markör för aktivitet och deltagande
även om aktiviteten sedan kunde främja skilda medborgerliga ideal.
Med undantag för Agato1l användes inte barn för att beskriva de al/dra. Barn var alltid delaktiga i den större gemenskapen.
Analysen har alltså visat att meclierna framför allt producerade
föreställningar om skill1lad. Det ha1ldlade till exempel om skillnader
mellan stad och land, mellan manligt och kvinnligt, mellan ett medborgarskap grundat på ekonomisk jämlikllet eller ojämlikllet. Mot
bakgrund av detta infinner sig en fråga om det överhuvudtaget fanns
någon entyclig nationell identitet på 1930-talet? En samtida källa
antyder i linje med detta att så inte val' fallet. Ett av målen med folkskolan var nämligen att skapa ett "nationellt medvetande" hos bar-

nen. 2l15 Detta sade Nils Olof Bruce år 1935. De beskrivningar av ett
gemCnSaillt ursprung, ett gemensamt språk och ett gemensamt tetritoriull1 SOln skolradion formulerade ska troligtvis ses som delar av
en sådan process, FOimuleringarna överensstämtner med de aspek-

ter Anthony D. Smith menar är väsentliga i kulturella konstruktioner
av nationell identitet. FÖi'ut0111 detta fanns också en föreställning om

en delad framtid, vilket Nita Yuval-Davis anser är en viktig ingrediens då ett getnensanlt territorium saknats. I skolradion användes

således anspelningar på båda dessa föreställningskomplex. Betraktat
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från en teoretisk utgångspunkt måste föreställningar om sådana föreställningar om likhet relateras till något annat och annorlunda för
att bli en urskiljande aspekt. Det vanligaste sättet att uppnå detta är
att skapa föreställningar om andras skillnader i relation till något
eget. I ett sådant perspektiv kan egna olikheter förlora i betydelse.
Kanske kunde det annorlunda finnas i andra kulturer under 1930talet. Vi ska nu se om de resor som företogs såväl i skolradion SOl11
Folkskolans bamtidtlillg år 1935 kan ge svar på ett sådant antagande.
l<an beskrivningarna av dessa resor säga något

0111

vilka som skapa-

des som de andra och därmed också hur en specifik nationell identitet gavs innehåll?
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KAPITEL

S

Svenskar och andra folk.
Resan som hot eller möjlighet
I skolradion och Folkskolalls bamtidnillg förekom något slags resa i
omkring hälften av programmen och hälften av berättelserna.' Resan var således en slags kulturell markör som egentligen var vanligare än de som studerats hittills, det vill säga staten, henllnet och de

enskilda medborgarna. Frågan är vilka föreställningar resan fick bli
bärare av i skolradion och rolkskolalls bamtidllillg. Vi kan till att börja
med konstatera att resande ingalunda var ett specifikt motiv begränsat till dessa medier. Michael Nerlich har beskrivit de föreställningar
som kan omgärda resan och äventyret i olika bilturer. Ett bejakande
av äventy.ret har tolkats som ett accepterande av ekOn0t11iska, socia-

la, kulturella och mentala förändringar. Det okända, liksom kaos,
blir något positivt. Det innebär också ett erkännande av den alld" av andra språk, raser och kulturer - som anses kunna infödivas med

den egna kulturen, antingen fredligt eller med tvång. Nerlich menar
således att positiva beskrivningar av resande också bäddar för en
positiv attityd till samhällsförändringar medan negativa beskrivningar genererar negativa attityder, önskningar att en gammal ordning
skall fortsätta att vara rådande. 2 En övergripande fråga att besvara i
detta kapitel är om resan framställdes som hot eller möjlighet i skolradion och Folkskolalls bCll1idllillg år 1935 och vilka kulturella innebörder detta förde med sig. Men till skillnad från Michael Nerlichs
historiska och internationella perspektiv ska vi koncenttcta oss på

1930-talets Sverige.
Flera forskare har påpekat resans betydelse för skapandet av
kulturella föreställningar under detta decennium. l en analys av
I-IelJJnJets lJ8tkotidJJing år 1937 konstaterar Lisbcth Larsson att resan
och äventyret var återkommande teman som ofta användes för att
beskriva andra kulturer.' Stefan Mählqvist har funnit att just 1930talet uppvisar ett stort antal äventyrsböcker jämfört med decennierna före och efter. 4 Karin Nordberg har påpekat att reseskildringar
var populära delar i den allmänna rundradions utbud under 1930151

talet. Sten Bergman och Sven Hedin fick rikta en exotiserande blick
bortom den egna natinens gränser. 5 Orvar Löfgren tuenar att just
dessa upptäcktsresenärer blev tidens nya hjältar. 6 Såväl själva resandet som de bilder som spreds av den svenska naturen för att främja
resandet utgjorde en väsentlig del av "nationaliseringen" av den
svenska naturen.' Lars Trägårdh beskriver det medborgerliga idealet
om individualitet, ensamhet och demokrati som antog tydliga konturer under 1930-talet, bland annat med utgångspunkt från reseskildringar och naturbeskrivningar.' Lena Eskilsson har kombinerat ett
kulturellt perspektiv med hur mycket människor faktiskt rest från
1800-talets mitt och framåt. Hon menar att resandet varit en del i
den allmänna demokratisering samhället genomgått. Särskilt under
1930-talet var resandet viktigt ur ett demokratiseringsperspektiv.
Eskilsson visar att pcrsonet som var aktiva och tongivande i STF
också var aktiva i föreningar som "syftade till ökat medborgerligt
inflytande, och som ville göra landet Sverige tillgängligt och öppet
för alla." Eskilsson använder både STF:s satsning på skolresor och
vandrarhem som exempel på "skapandet av ett slags folkturismens
infrastruktur."9 STF började också ge ut en tidning för att öka kontakten mellan medlemmarna och år 1935 grundades Svenska ungdomens fardefond. Satsningen på ungdomen var ett led i kampen
mot arbetslöshet och den allmänna förvildning som ungdomen ansågs vara utsatt för. to lYren resan uppmärksammades också både i
folkskolans innehåll, i skolradions konferensverksamhet och i skolradions och FolkJkoklllJ bCll1llidningJ' innehåll.
På 1933 års skolradiokonferens menade Erik Wellander att det
fanns en längtan "efter att få utblicken mot udandet meta vidgad}
med andra ord att man kan få så att säga ett kikhål in i främmande
kulturer." De program Wellander framför allt menade kunde ge en
sådan utblick var sändningar i främluandc språk, som tyska, engelska
och franska." Enligt Henrik Berglind var just "reseskildringar de
mest uppskattade" bland de geografiska ämnena i skolradion år
1933. 12 Enligt en deltagare på 1935 års skolradiokonferens hörde
ävelltyrsböcket till sådan "l1öjesläsning" 80tn kunde sanktioneras vla
folkskolan: "Äventyrsböcker av alla slag, där flygmaskiner, bilar,
blixttåg och dylikt förekommer, höra nog annars till vår tid." Ett
annat alternativ var "lätt skrivna och roande geografiska skildringar",13 Polkskolläraren som sade detta var annars negativ till andra
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former av nöjesläsning,!4 Det är tydligt att motivet användes såväl
som fiktion som för förmedling av "geografisk knnskap" ntan att
det drogs några tydliga gränser för vad som var det ena eller det
andra. IS Ar 1935 menade Nils Olof Bmce att skolämnet geografi
motsvarade "ett naturligt behov" hos barnen,16 Geografin kunde

kombinera knnskaper om "fåderneslandets naturtillgångar och de
näringar, för vilka dessa bilda giundval" med "de fränuuande
världsdelarnas geografi",17 Amnet hade "stor betydelse i nationellt
hänseende" samtidigt som det skulle "befordra känslan av samhörighet l11Cd andra nationer och därigenom 11lotarbcta en överdriven
nationaliStll och verka i fredens inttcsse."18 Av detta kan vi dra slutsatsen att resan användes både S0111 en berättelseform i läroböcker

och i fiktivt material för barn. Men de knnde också relateras till
verkliga resor, vilket följande citat nr 1c'olkskolans barlltidl1il1g visar:
II.Iånga skolbarn ha under årens lopp vunnit den [resa till Stockholm] och därmed fått göra en resa, som de nog aldrig glömma.J9

Atminstone sedan ett par decennier tillbaka hade skoIirsOl; företrädesvis till huvndstaden Stockhohn, varit de förstapriser som skulle
locka prenumeranter till Folkskollllls barlltidllillg. Ar 1935 framställdes
en sådan vinstresa SOln oförglömlig, "storartad" och något som de
flesta skolbarn önskade sig: "Många skolbarn ha under årens lopp
vunnit den [tävlingen] och därmed fått göra en resa, som de nog
aldrig glömma."'o Vinnarna avbildades med fotografi i tidningen.
I skolradion tog man efter barntidningens koncept. I 1935 års
"jubilemllspristävling" var en skolresa till Stockhohn extravinst.
Skolradiochefen I Ienrik Berglind gjorde sedan ett program om resan
och ett fotografi av klassen fanns i skolradiohäftet. 21 Sändningen
började så här:
Henrik BergJind: Så ä den stora dagen inne. Alla ansikten stråla j
förväntan. Alla är pigga, fast en och annan inte har sovit sen klockan 2 på natten av fmktan att inte hinna vam j tid vid tåget. Föräldrar och anhöriga vinka vid stationen. Det hurras. I\fånga av barnen
har inte tidi!:,ra(c rest tåg, och ingen av dom har varit i Stockholm
förr. l\fen nu har resan ut i världen börjat,22

153

Som framgår av exemplet inledde Berglind programmet med sina
egna iakttagelser av barnens anspänning inför resan. Spänningen
beskrevs även i relation till föräldrarna, konununikationssättet och
resans mål, Stockholm. I Berglinds beskrivning blev Stockholm på
en gång rikets cenuum och en port "ut i världen",2.3 Även resenärerna, de resande barnen, fick ge utttyck för den exalterade spänning de
känt inför och under resan. En flicka fick berätta om det ögonblick
då nyheten 0111 priset nådde barnen:
Barbro lelcvl: ]...] Då kan man tänka sej, vilket jubel det blev bland
oss, när vi fick veta, att det var vår klass, som var den lyckliga vinnaren av extrapriset [skolresa till Stockholm]. Vi var just på hemväg
från en kortare utflykt, då det glada budskapet nådde oss. Vårt enda
svar blev ett samf.iUt tjut. En av pojkarna vaf så glad, niir han kom
hem, att han kastade sig på golvet, rullade sig och skrek. 2.j

Sanl1na år sonl f.lrdefonden för ungdomar startade, år 1935, var STF
medarrangör i en skolradiosändning där en fjällsemester framställdes
SOl11 ett så eftersträvansvärt mål att den motiverade en pojke att
sluta röka och en annan att börja spara sina pengar. Pengarna skulle
i stället gå till en ungd0111sförening som arrangerade gelnensamma
resor för deltagarna. 25 Inte bara fjällen och landsbygden uttuålades i
positiva ordalag som ett mål för rekreation och gemenskap. Samtidigt framställdes huvudstaden Stockholm på lnotsvarande sätt som
ett eftertraktat mäl för landsbygdens ungdom.
Både tidningen och radion ut(1ste således en resa till Stockholm
som ett begärligt pris. De gjorde också uppföljningar av hur resorna
genom fötts och dessa illustrerades lned fotografier på barnen, vilkpt
gav dem ytterligare konkretion och prägel av verklighet. Resan gjo}:
des på en gång till ett eftersträvansvärt och uppnåeligt måL Fotogra-\
fierna, berättelserna och programmen om vinnande skolklasser [01'n1ulerade en föreställning on1 att bara barnen deltog så hade alla
samma chans att segra. 2G Det intressanta med resemotivet är att det
användes på så tnånga olika sätt för att göra förflyttningar i tid och
mm i både skolradion ochlc'o!krko!anJ bamtidllli/g.
Mot bakgrund av diskussionerna i föregäende kapitel om de skilda medborgerliga ideal som vida denna tid framställdes i olika lärartidningar och i skolradion och Fo!kJko!IIIlJ bamtidning förefaller det
rimligt att studera vilka föreställningar som omgärdade resan. An154

vändes resan och äventy.ret för att göra barn delaktiga i en viss inne-

börd av medborgarskapsbegreppet? Som jag visat i dell inledande
diskussionen ovan kunde resan vara förlagd såväl in0111 som utanför

Sveriges gränser. Skolradions innehåll gör det möjligt att studera
båda dessa aspekter medan Folkskolans barntidllings berättelser mer
entydigt befinner sig på svenskt territorium. De frågor som koml11er

satt ställas till materialet är: Vad uppnådde olika huvudpersoner med
en resa eller ett äventyr? Vad framställdes SOl11 något fränl111ande

alternativt något välkänt? Vilka slags hänvisningar till sociala och
kulturella likheter och skillnader användes för att formulera sådana
föreställningar? Lksom i tidigare kapitel har jag List särskild uppmärksamhet vid hur barn gjordes till aktörer i innehållet. Kapitlet
börjar med ett avsnitt om skolradion vilket följs aven analys av
r-olkskolans barntidlling varefter de båda avsnitten jämförs med varandra.

Skolradion: "Dylika föredrag vidga vyerna"
Av de 70 program som ingår i analysen av skolradion har jag funtut
31 sändningar där lnan kan säga att resan finns närvarande på något
sätt. Dels fanns program som var rena reseskildringar i andra länder: 27
"r.ledJordan från källorna till havet", "Svenskminnen vid Donau",
"Jordan - den heliga floden", "Bland svenska fruktodlare i Kalifornien", "El Escorial, dår Spaniens kung vilar", "Laman - indianens
kamel", "Till Asiens öknar", "lIos högtidsfirande lamor i Tibet",
"Till de vandrande sjöarna", "En flygfärd till England", "Bland
herdar och hjordar j Betlehem"

Även "Israeliternas ökenvandring" skulle kunna läggas till denna

grupp. Sändningen beskriver en biblisk händelse mell med utgångspunkt från de förutsättningar landskapet hade i samtidell, på 1930talet. Också "I Hansans dagar", beskrev historien tucd utgångspunkt

från samtiden. Handlingen var förlagd till Gotland. Resor användes
också i personskildringar:
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"Olaus Magnus - en fosterlandsvän i landsflykt", "John \'Vcsley - en
guds vandringsman", Nathan Söderblom och arbetet för de kristnas enhet", "BnIno Liljefors - en djurskildrare"

Även det egna territoriet, Sverige, kunde utgöra miljön för resande.
Detta kunde ske både i samtida och historisk tid. Tidsperspektiven
kunde också kombineras med att något samtida beskrevs med hän·
visningar till tidigare händelser som ägt rum på platsen:
"Ett besök på riksdagen", "Att se", "Att berätta", "Orrspel och
tjädcrlek, mikrofonbesök i skogen", "Ett beök i Falu Gruva", "Med
Linne på upptäcktsfård i nOa-talets Svcrige", "Norrlandsvägar och
NorrlandsHrder före ångbåtars och järnvägars tid", "En dag i en
nomadskola", "Hur en glödlampa kommer till, mikrofonbesök på
en fabrik", "Med en skolreseklass i Engclbrekts spår"

Dessutom förekom en resa som priset i en tävling eller S0111 motiv

för att spara, vilket redan påpekats. Till dessa program hörde:
"Små ovanor - stora pengar" med tävling, "Almanackan, vår mcst
spridda uppslagsbok", "Resultat av pristävlan Små ovanor ...",
"Skolradions jllbilcllmspristävlan - resultat"

De lyssnande barnen uppmanades att med hjälp av fantasin och bil·
derna i sko1radiohäftena följa med på resorna utanför Sveriges grän.
ser. Inom Sveriges gränser kunde deltagandet blir mer konkret for·
mulerat då barn också kunde vara med som aktörer i program. Upp.
ställningen ovan har gett uppfattning om hur spritt resetemat var i
sko1radion. I fortsättningen kommer jag att referera till dessa pro·
gram utan att för den skull följa ovanstående indelning. Svaret på
frågan 0111 hur ett tji och de andra fortl1ulerades l11åste sökas både i
sättet att beskriva Sverige och sättet att beskriva andra länder. Efter·
sonl de (lI/dra också kunde finnas i en svensk kontext har det varit
nödvändigt att inleda denna del med en analys av hur Sverige pre·
senterades som något svenskt för lyssnarna. För att kunna göra detta
har jag tagit hjälp av fler program än de som räknats upp ovan. Där·
efter övergår texten i en tematisk beskrivning av hur ett vi och de
andm framställdes med hjälp av upptäcktsresan såväl inom som
utanför Sveriges gränser. I en näranalys av ett enskilt program visar
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jag sedan hur en föreställning om de III/dra skapades inom den egna
nationens gränser.

Resans utgångspunkt: Vad var svenskt?
Först och främst: den [skolradion] låter oss känna på ett påtagligt
sått, att 14 alla i detta laNd äro fil el/bel. I detta ögonblick äro kanske
mer än !J'å tmw sk%r milt om i /Jårt laNd som fIJ ellda I!lildig skolk/ass;

jag vet inte hur många ni bli tillsammans. Skolradion kan för er alla
vara en påminnelse om att flj hiim ihop, liksom IIi allajilSllJIl Mm el1 ocb

Jamma disl Ida lill n; [... J Varhelst i Sveriges land ni än gå i skola, ha
ni här en ny betydelsefull tillg.\ng till edra utvecklingsmöjligheter,

[...]'8

Vi ser här hur den egna svenska nationen kunde framställas för skolradions lyssnare. Territoriet var vidsträckt men satntidigt samman-

hållet. I första exemplet framställdes radion som ett kommunikationskärl, en förenande länk. Med en röst kunde den nå och binda
samman befolkningen från hela territoriet. Radion beskrevs också
som en slags standardiserad teknisk produkt som öppnade för olika
former av kommunikation. Elnätet med alla dess tillbehör var en
annan sådan produkt: ''Till och med om man åker från Ystad till
Haparanda och tar med sin sladd, så passar den lika bra i väggkontakten i den nya våningen."29
Bilar, bussar och flyg var andra hjälpmedel som tack vare avancerad teknik underlättade kommunikationerna över territoriet. "Den

moderna vägfrågan" diskuterades i ett program där folkskolebarnen
besktevs som i "ren beundran för det nya".30 I ett annat sades att
Nortland "var ett avstängt och ganska okänt land" innan vägnätet

byggts ut och trafikerats av bilar och bussar." Nils Helger, läroboksförfattaren, meddelade också att de lyssnande skolbarnen inom en
nära framtid skulle kunna använda sig av flyget: "Vi får flygstambanor, SOlU tji kan vata lika stolta över som övet de svenska järnvägsstatubanorna."32 Sverige hade också åstadkommit tekniska uppfin-

ningar som k01111nit längre än man gjort i Europa." Tekniken knöt
samman nationens vidsträckta territorium men den stod också fö.r

utveckling och framåtskridande. Den sparade tid. Och folkskolans
barn relaterades till samtliga aspekter. 34 En viktig aspekt var att
k01l1munikationcrna "bragt människorna ur den isolering, i vilken de
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fömt levat." De hade betytt mycket för att föra samman alla "delar
av vårt land",35

Ett annat exempel pekar ut en statlig fötvaltning

SOUl

en sam-

manhållande faktor:
I varje land m~d ordn'ade förhållanden måste det fmnas tillförlitliga
uppgifter och förteckningar på alla dess medborgare. I utlandet är
det [.. ,] Här i Sverige är det [... J Vår bokföring torde vara den noggrannaste i världen,J6

Pastorsexpeditionen "[ör noga bok över JtJenska folkct."37 Samma
intyg och regler gällde över hela nationen. Två gånger till upprepades att expeditionen var svellsk och att den stod för noggl'annhet. 38
Samma slags administrativa standardisering genomsyrade också telefonkatalogen och almanackan,J9 Sistnämnda presenterades som ett

uppslagsverk tillgängligt för hela folket, eftersom det var billigt:lD
Böckerna var uppställda på samma sätt, år från år, reg.ion efter regi-

on. Systematiken gjorde det möjligt att orientera sig oberoende av
vilken del av tcrritotict lnat1 kom ifrån eller ville undersöka. Det var

detta barnen skulle lära sig genom att lyssna på och aktivt förhålla
sig till skolradion.
Att Sverige var avskilt och specifikt framkom också när jordbruk
och handel togs upp. I ett program om lantmannaföreningar sades
"Mi svenskar vill nog i görligaste mån använda vår egen spannmål
till focier,"41 Härefter beklagades först att Sverige var beroende aven

utländsk produkt eftersom den inte odlades i landet. En produkt
som fanns i Sverige var däremot överlägsen en utländsk tuotsvarighet. 42 Genom "skyddstullar" skulle den svenska sockernäl'ingen
stödjas genom att "utestänga de utländska varoma."43 Orden var

Josef Weijnes. Trettiotalets ingång hade präglats aven kraftig ekonomisk kris i hela västvärlden. I skolradions sändninga!' märktes
dock inget av detta utan Sverige omfattades uteslutande och entydigt
av positiva visioner. 44 Att det egna skulle skyddas mot de and", sades
också rent ut av \Veijne. Han nlcnadc att en av samhällets och sta-

tens viktigaste uppgifter var att bygga ut den "inre säkerheten" för
att skydda medborgarna tnat "yttre fiender".45

På det här sättet kunde Sverige i ett flertal sändningar relateras

till omvärlden. Det var som

0111

omvärlden hela tiden var närvaran-
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de i en osynlig undertext. Programmakare efter programmakare påpekade vad som var svenskt och att det var svenskt. Och det handlade i de flesta fall om att beskriva vad som var specifikt för Sverige
och att på sanuna gång ge en positiv bild av det egna landet." Detta
gjordes också i program om resor som företogs i historisk tid. Redan nämnda Olaus Magnus och Carl von Linne poängterade seder
och bmk som både typiska för den svenska kulturen och som urspmngliga. De vilade på en lång tradition bakåt i tiden, sades det."
Innehållet befästes både genom programmakarnas röster och via
reproduktioner i skolradiohäftena. Illustrationer visade hur barn
lekte och gick i skolan förr i tiden." Upprepade gånger gjordes
kopplingar till hur förhållandena var år 1935. Ett indirekt sätt att
göra en sådan koppling var genonl att tala DIn Magnus som "gl'lpen
av sin tids upptäckarhåg" eller om hur Linne åkte på "upptäcktsresor till olika delar av landet."49 Saffitua ord användes nämligen för
att karaktärisera den samtida resenär vilken framför andra upphöjdes till ideal och förebild för lyssnarna, nämligen Sven Hedin,
vars resor jag återkol11tUer till senare.
Aven resor som företogs i satutiden, fast till andra länder, kunde
både fratnhäva att det fanns en specifik svenskhet, vad denna särart
bestod i samt att den var historiskt betingad. I sändningen
"Svenskminnen vid Donau" vat innehållet historiskt orienterat fastän resan företogs i vad som var nutid för lyssnarna,5o Genom att
göra en resa nerför floden mötte programledaren och lyssnarna "ett

stycke svensk historia". Och det handlade till stor del om fåltmarskalk Lennart Torstenssons efterlämnade spår vilka användes för att
beskriva Sveriges histotia. 51
Programtnct var ovanligt tydligt i sitt sätt att for1uulera ett vi. En
genon1räkning visar att vi användes 53 gånger på de cirka 25 minuter som sändningen varade. Fyra av dessa stod uttalat för "vi svenskar", medan övriga refererade till progratnledaren och lyssnarna.

Det outtalade budskapet var att programmakaren och lyssnarna delade en gemenskap i ett främmande landskap. Elva gånger upprepades en specifikt svensk nationalitetsbeteckning, att vara svensk,52
K.onstruktionen aven kollek.tiv gC1nenskap främjades också av an-

vändningen av vår/våra, vilket skedde nio gånger. Fyra hänvisade till
själva resan, till exe1upel "vår buss" och två till tiden som var ge1uensam, till exempel "våra dagar". De övriga tre beskrev hur per159

sonliga egenheter gjordes gemensamma för de som ingick i gemenskapen; "våra ögon", "våt barndom" och "våra gamla landsmän".53
I sändningen sägs också att "svenska språket" skilde ut de svenskar

som var i området under 1600-talet från den övriga befolkningen. 54
Svenskar presenterades alltså som ett kollektiv och trots att de befann sig i området för att utföra krigshandlingar framställdes deras
agerande som mer civiliserat än övriga befolkningars. Till exempel
så tog f.11trnarskalken upp tull- och handelsavgifter i en stad han belägrat medan en udändsk riddare placerat sig i en "rovriddarborg"
för att "brandskatta" köpmännen. 55 Enligt det sättet att framställa
vad som skedde så följde svensken de regler som gällde i ett ekonomiskt SystClll trots att det var krig, luedan någon annan, som
kontrast, bröt Inat reglerna.

Handlingen hade förlagts till ett annat land men det var framför
allt något gemensamt svenskt som programmakaren talade med

lyssnarna om. Det utländska territoriet och krigsstrategierna skapades som de andras, vilket ytterligare framhävde vad som skulle vara
gemensamt för svenskhet, nämligen språk, kultur och handel. Via
användandet av prOtlO1llCnen vi och våra framställdes de lyssnande

folkskolebarnen på ett konkret sätt som inkluderade i ett specifikt
svenskt kollektiv. Sammankopplingen av nutiden och historien pekade också inclirekt på att det fanns ett viktigt samband mellan de
olika tiderna, att den samtida identiteten byggde på en nationell
historisk identitet.
Pä liknande sätt producerade den ticligare citerade läroboksförfattaren Nils Helger en specifik formulering av vad svenskhet skulle
vara lned utgångspunkt från ett annat land,56 Landet var Amerika
som lockat så luånga svenskar att emigrera decennierna kring sekel-

skiftet.
Helger tog lyssnarna med sig till Kalifornien, "de solkyssta apelsinernas land."57 l beskrivningar av den amerikanska staten användes Svetige sonl norm, den var "nästan lika stort S0111 Sverige och
har nästan lika många invånare," De invånare lyssnarna fick möta
var de "övet 30 000 svenskat, svensk-födda, menar jag", vilka slagit

sig ner där. 58 Ytterligare citat kan belysa hur något svenskt formulerades. Han refererar till "en svensk specerihandlare,

Amerika i 50 år" medan berättaren är Nils Helger själv:
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SalU

varit i

Vart han då får se en vacker och välskött farm, säjer han: 'Här bor
en svensk farmare'. Svenskarna är kända som duktiga jordbrukare
därute. Vi besöker flera av dem, t.ex. Andersson från Skåne, bröderna Häggmark från Angermanland. Deras tungomål röjcr dem.
Även niir de talar engelska, hör man deras landsmåls brytning. [...]
Ett var gemensamt för alla svenskar jag träffade därute: De talade
så vackert om sitt gamla land. [...] 1\lcn alla längtade de efter den
dag, då dc förtjiinat nog för att kunna resa hem till Sverige och där
få leva sina återstående daf,.-ar utan bekymmer. För många kom den
dagen aldrig. 59

Helger gör det svenska språket till en viktig sammanhållande faktor
och markör för svenskhet liksom seder och klimat." Svenskhet var
detsamtna som skötsamhet, sparsamhet, företagsamhet och framgång, Till en nationell identitet hörde också att längta efter sitt ursprung, från att vara "därute" till att "resa hem". Likheter i seder,
språk och klimat beskrevs som så djupt rotade och starkt inkluderande faktorer att de överbtyggade alla andra skillnader, Var man
född svensk så förblev man det resten av livet oavsett var man befann sig eller vad man företog sig och så länge framgång präglade
livsföringen, tycktes det främsta budskapet vara, Betoningen av födelseplatsens betydelse innebar också en indirekt koppling till det
svenska territoriet, tnellan relationen folk-territorium. Svensk kunde
man bara vara om man blivit född på svensk mark.
Att det svenska var specifikt och skilt från de al/dra sades också
rent ut: "lvren även de människor, som omger våra svenska farmare i
San Joaquindalen är annorlunda till seder och språk än svenskarna
varit vana vid här hemma."6i Amerika var "det jråiJJlJJande landet."62
N otera också hur Helger benämnde tnänniskorna "v{Jra svenska
farmare", så att lyssnarna inkluderades i en gemenskap SOnl definierades som svensk trots att programmet handlade om ett annat
land," Att lämna den egna nationen innebar en risk eftersom det
inte var säkert att det gick att återvända, Det framställdes samtidigt
som alla svenska medborgares mål, att återse "sitt gamla land".64
Om Amerika var möjligheternas land där det var lätt att ~äna pengar
så presenterades hemmet Sverige som välståndets och ttygghetens
land, enligt Helger,
Kaliforniens svala klimat var, menade Helger, en förutsättning
för att "svenskar" skulle kunna leva där. En annan fönltsättning var
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de bevattningsanläggningar svenskarna byggde. Utan dem var det
inte luäjligt att få grödorna att överleva, menade ptogrammakaren.

I föregående kapitel visade jag att hemmet och bostaden relaterades till klimat och knltnrella mönster i några läroböcker i medborgarkunskap. I skolradions program framhölls den relation som fanns
mellan befolkningens sätt att leva och naturen också i sändningar
om Sverige:
Nu ha vi hela tiden talat om vilken prägel nahlfen i Angermanland
givit landskapet, [... ] l\lcn naturen är också ytterst grundvalen för
människolivet på ett visst område, och jag vill nu visa er, att även
historia, seder och hmk vittna om Ångermanlands gränslägc. 65

I detta program om ett specifikt landskap, Angermanland, kontrasterades landets södra delar mot de i norr. I söder var det bördigt och
i noft' var det kargt, vilket fick konsekvenser för hur människorna
utvecklades, menade progralnmakaren. 66 Betraktat ut ett sådant per-

spektiv framträder de sändningar om Linne, Liljefors och Olaus
lVfagnus som delar i ett större sanlmanhang. Naturen var en förutsättning för hur "svensken" och det svenska smnhället konstituerades. Naturen skapade grunderna för såväl människornas mentala
status SOlU deras luateriella förutsättningar,
Iden om att det fanns ett salnband mellan ett territoriums be-

folkning, kllinat och natnr hade sin glUnd i Charles de Montesquieus
klimatlära från 1700-talet. 67 Att framställa naturen med dess råvaror
som en nationell tillgång blev sedan en del av sekelskiftets svenska
nationella diskurs." Idealen fanns också på trettiotalet. Enligt läroboksförfattaren Värner Ryden hade svenskarnas Hhängivenhet för

naturen bidragit att förläna vårt folk den haft och hälsa, som allt
jämt utmärker detsamma."69 Vad "andra folk nled ett hårdare och
kallare kynne" vunnit i stället var ekonomiska franlgångar. 7o lYren det
var god hälsa som garanterade "en lång och lyckosam frmntid."71

I skolradion gjordes dessutom en koppling mellan natnren och
ett folks grad av civilisation. I en samtida bok om folkskolans utveckling menade undervisningsrådet Nils Olof Bruce att svenskarna

tillhörde "ett kultnrfolk". Läskunnigheten var ett viktigt tecken på
detta liksom folkundervisningen i sin helhet. Folk som inte tillhörde
kultnrfolken utmärktes av att de var illiterata. Detta gjorde att de
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inte kunde "överföra sina kultulvinster till kommande släkten",72
Såväl "utvecklad intelligens" som ett vidgat omdöme och de enskildes "känsla för satnhörigheten l11änniskorna emellan" karaktäriserade "vårt folk", enligt Bruce. Den "allmänna barndol11sskolan" till-

skrevs stor betydelse i den processen liksom i att "fostra de unga till
111edborgare",73 Här möttes föreställningarna om en specifik svensk

mentalitet och ett materiellt välstånd. Båda föreställningarna hämtade näring ur iden om sambandet mellan natur och befolkning. Om
Sverige och det svenska var det hälsosamma och "högtstående" vilka och vad gjordes då till de al/dra? Och hur framställdes de personer
som beskrev de Clndm? Detta för oss återigen över till prograt11 l11ed
handlingen förlagd till andra länder.

Upptäcktsresan som nationell symbol 1: "Upptäckten"
av de andra
Och når ni hör hans nal11n, så bnlkar ni tänka på öknar, mongoler,
kameler, underbara åventyr och stora upptiickter [...] Ni vet att jag
menar Sven Hedin,7~

Exemplet ät hämtat från skolradions första program i en serie 0111
tre dät den åtta år långa "Hedinexpeditionen" uppnlärksammades.

Hedin själv deltog i sändningen och skolbarn fick tillfalle att ställa
frågor till honom. I skohadiohäftet beskrevs han som "[v]år frejdade
forskningsresande" vilken "hemkommlt" till Sverige. 75 Han gjordes
på ett självklart sätt till "vår", nationens egendom och stolthet. Hedin utttyckte också sin egen förtjusning över att nu kunna "tala till
Sveriges pojkar och flickor" på en gång. 76 Gösta Motell och Nils
Hörner gjorde också varsin sändning onl expeditionen.
Tidigare forskning har uppmärksammat trettiotalet som en tid då
olika tnedier uppmärksammade äventyrs- och upptäcktstesenärer. l
skolradion fick Sten Betgtnan göra en rad program, det första redan
under provsändningstiden år 1929. Han var själv en resenär nlen
talade också onl andras resor. l\...r 1932 presenterade han Nordenskjölds fard längs nordostpassagen, "vårt lands kanske l11est beröl11da forskningsfärd." Resan tillbaka till Sverige "blev ett fulls tändigt
triumftåg". De "hemvändande" t110ttOgS av "konung och folk" när
de ankrade i Stockholm. 77 En annan av Nordenskjölds "svenska expeditioner" uppnlärksammades samma åt. Trots "nästan över163

mänskliga strapatser och umbäranden" fyllde den sin uppgift att
"bidra till det naturvetenskapliga utforskandet" och de vetenskapliga
resultaten hlev "mycket betydande".78 Program av det här slaget
manade fram en bild av Sverige som delaktigt i ett vetenskapliggörande av världen." De i)'mmer också ett tydlig drag av nationalism i
den konservativa meningen att relationen mellan kung och folk återskapades samtidigt som hedersbetygelser från kungen gjordes till en
hög ära. De åtetkomtnande referenserna till Sverige och något
svenskt/svenska) alternativt "vått land" återkol11 också i en rad programtitlar om förhållandena i det egna landet. 80 Ar 1935 riktades allt
intresse mot Sven Hedin. Nedan konuner de tre programmen om

expeditionerna att behandlas parallellt.
Expeditionerna beskrevs på en gång som spännande äventyr,
krävande arbete och underordnade ett högre syfte. Syftet val' att söka och finna kunskap:
Under sin ungdoms djärva pionjärfärder j slutet av förra och början
av detta århundrade korsade Sven Hedin många av de allra strängaste och svåraste ökenområdena som ingen fönJt hade våbrat sig in

i, [...J Upptiickarcn fullföljde sina krävande forskningar tills han
funnit f6rklaringcn också 1... J Det ville sig så väl att Sven Hedin
själv blev den förste vite man som fick reda på att hans ungdoms
djärva förutsägelse verkligen hade gått i uppfyllelse. 81

Hedin presenterades sonl ett levande bevis för att samtliga dessa

aspekter kunde förenas i en person. Betoningen på det farliga i Hedins företag parades med positiva beskrivningar av ungdomlighet.
Och det i sändnitlgar som riktade sig direkt till folkskolans bam. På
så sätt skapades ett indirekt samband mellan Hedins framgångar,
hans djäl'vhet, ungdomlighet och de lyssnande harnen.
I sändningarna framställdes Hedins upptäckter paradoxalt nog
både nya och gamla. Själv betonade han sin insats sonl utforskare och uttolkare av tidigare okända naturfen01uen. Och han gjorde en insats inom områden där ingen annan varit:
SOln

Södra Tibet var okänt ända till 1906 då jag gjorde en expeditiun dit
och i den okända delen av landet upptiickte jag [... J Att jag lyckades att finna [... ] upptäckte jag [...] fann jag [... j när man som jag
alltid sökt de ol<ämia delarna. För det har alltid varit min princip
och mitt mål att sölm sådana trakter av dc innersta Asien som är
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okända och som bildar vita fläckar på våra kartor [...] då utsätter
man sig för oerhörda risker. 82

I en expeditionsdcltagares sändning framställdes inte Hedins storhet
i första hand i det att han funnit något tidigare okänt utan att han
löst ett problem som förbryllat forskare under en lång tid. Det var
således ett redan känt forskningsproblem:
En del framstående forskare tvivlade till och med på naturens vittnesbörd och trodde inte ens att det lmnde ha legat en sjö där vid
den tiden, och att sjön skulle komma tillbaka vann föga tilltro. 83

Nils Hörner presenterade en bild av Hedin som en stark och enastående vetenskapsman. Han hade trott på sina egna förmågor och
framhärdat att hans tolkning var rätt trots omvärldens skepsis. Han
var den som ensam löst en gåta Oin förhållandet mellan vatten och
öken som bekymrat människor och vetenskapstnän i tusentals år.
Det förefaller rimligt att tolka detta som att Hedin gjordes till en
kompetent vetenskapsman som väl kunde hävda sig på en internationell marknad på liknande sätt som de svenska uppfinningar och
produkter fått framgångar i andra länder. Sverige var ett land som
producerade framgångsrika vetenskapsmän i lika hög grad som
framgångsrika produkter, var det indirekta budskapet. Och det var
hans förmåga att förstå naturen som gett honom internationell berömtnelse, en förmåga sonl av andra presenterades som en specifik
egenskap för svenskar. M
I beskrivningarna av de vetenskapligt genomförda expeditionerna gjordcs vattcn och ökcn till centrala motiv. Både Hedin och en av
hans expeditionsdeltagare påpekade att den främsta "upptäckten"
varit "den vandrande sjön Lopnoor."85 Upptäckten pekade, enligt
deltagarna, på de effekter som naturens krafter kunde få om de inte
hölls under kontroll. Liv förbyttes i död och ödslighet:
J,ängs t in i det viiIdiga Asien ligger dess döda hjärta. Det inre av
den största och folkrikaste av viiddsdclar är fyllt av vidstriickta,
livlösa öknar som hör till jordens ödsligaste trakter. T\[en från omgivningarnas skyhöga, glaciärkrönta fjäll söker sig här och var en
flod ut i öknen, och flodens vatten väcker liv i det döda landet.
Grönskande oaser uppstå v::i vattendragen. [... J Så har man genom
konstgjord bevattning åstadkommit små åkrar och oJlingM i ett
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land där det nästan aldrig regnar eller regnar så ytterligt obetydligt
att det inte räcker för ett strå att spira. [.'O] i\Jcn för ettusensexhundra år sedan lades Lou-Ian öde och öknens döda stillhct bredde
sig över dittills bördig bygd. [...] Plod och sjö hade för 1600 år sedan
sökt sig till nya trakter, de gamla, övergivna hade torkat ut och dött,
och sen dess hade de gamla bygderna legat glömda därute i den
ödsligaste öken. 86

Ökenlandskapets utbredning och sterilitet kontrasterades på detta
sätt återkmnmandc mot vattnets livgivande kraft. Beskrivningarna
utgjorde inte sällan fond för dc livshotande strapatser expeditionen
utstått. 87 Också i andra program med handlingen förlagd till utlandet
förekom elaborerade framställningar av öknen och den fara för livet
so.m var förenad med att vistas där. B8
Förut01u de exempel sonl getts ovan från Hedinexpeditionerna
fanns andra progratu där förmågan att kontrollera naturen på ett
uttalat sätt relaterades till graden av vad man benämnde
"kulturnivå". Indianer i Sydamerika befann sig:
.. på en mycket låg kulturnivå, men på en del håll och då framför
aUt i bergstrakterna hade de nått en hög utveckling, [... J De hade
inte bara uppodlat de fruktbara dalgångarna kring floder och sjöar,
utan de hade också lärt sig att genom bevattnitlb~anläggningarna
avtvinga vissa delar av de torrare områdena rikare skördar. 89

I historisk tid när indianerna klarat att bygga tekniskt avancerade
bevattningsanläggningar hade de befunnit sig på en hög kulturnivå,
menade programmakaren,9o En hög kultur definierades sonl en där
människorna kunde använda naturen för egna syften, Människorna
kontrollerade naturen och inte tvärtom. Beskrivningarna av samtidens indianer var inte lika positiv. Nu levde de på en "låg kulturnivå", enligt ptogramtuakaren, De kunde inte kontrollera naturen utan
de fick anpassa sig till rådande förhållanden. Det var inte tack vare
indianernas egna fönnågor sonl de i första hand klatat sig i den karga naturen utan förtjänsten var lamadjurens,9! Lamadjuren, som utgjorde programmets huvudintresse, framställdes som de med verklig
förmåga att överleva och dc var de som styrde lnänniskornas liv:
När lamadjuret kommer till något stiille, där det kan beta eller eljest
får lust att vila sig ett slag, stannar hela karavanen. En vit man
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skulle aldrig finna sig i dessa lamadjurets nycker, en indian däremot
sätter sig utan vidare ned och tuggar sin coca och väntar tills lamadjuret åter behagar fortsätta. [...] Överallt på högslätten träffar man
på indianer med sina lamahjordar. Aven där växtligheten är mycket
knapp och mager, kunna i regel djuren livnära sig, I\Jan finner också indianbostäder i ödsliga trakter, där man att döma av landskapets
utseende knappast skulle tro några mänskli b'<1 varelser kunna existera. Tack vare lamadjurets förnöjsamhet reder han sig,n

I kontrast mot framställningen av hur svenskarna i Kalifornien levde
- driftiga, kultiverade och med kontroll över naturen - stod Sydamerika fram som ett omöjligt alternativ för en svensk medborgare. En
annan jämförelse är hur samerna i Sverige framställdes. I sko1radiohäftet beskrevs fömtsättningarna för deras överlevnad på ett likartat
sätt. Tack vare renarna bade människorna lyckats överleva i de karga
fjällen."
I en sändning om Spanien förklarades att de "brunhyade invånarna" i Spanien levde i det "mest påfrestande" klimatet i Europa,

nämligen en värme som det var omöjligt att skydda sig från. 94 Programmakaren gjorde det tydligt att vi, vilket var föredragshållaren
själv och de svenska sko1radiolyssnarna, inte skulle kunna leva under
sådana förutsättningar. Med köld var det en annan sak. Den gick det
trots allt att skydda sig emot även om den fick befolkningen i Spanien att duka under."
Svenskarna klarade att hantera kyla men var sämre på att möta
värme medan befolkningen i Spanien reagerade tvärtom, Progratnmakaren använde inte bara faktorer som ekonomi och klimat utan
även hudf.irg för att förklara de skillnader som fanns mellan svenskar och spanjorer. TTär konstiuerades återigen de andra i relation till

och som kontrast mot svenskhet. En svensk klarade ett kallt klimat
och överhuvudtaget var inte naturen så nyckfull som i Spanien, En

svensk var inte fattig och hade inte mörk hud. BefollOlingen presenterades som specifika, enhetliga och tydligt aVg'änsade gmpper. I
samtliga sändningar där direkta jämförelser gjordes mellan Sverige
och andra länder förknippades Sverige, med det svenska "vi" och
"vårt" som så ofta användes, med vatten, fruktbarhet och kontrollel'ad natur medan andra länder val' ansatta av natuten, Antingen var

det för kallt eller för varmt men oavsett vilket så medförde klimatet
torka, sterilitet och ödslighet."
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Det ideal som utlades var att med vetenskapens hjälp göra naturen till kultur, naturtillgångarna skulle kontrolleras och bemästras.
Att kontrollera naturen gjordes helt enkelt till ett mått på graden av
befolkningars kulturnivå. Med hjälp av svensk vetenskap skulle det
bli möjligt att öka graden av civilisation även i andra delar av världen. Precis som Sverige gjorts enhetligt via tekniska anläggningar
och ett förbättrat väg- och järnvägssystem skulle nya kommunikationsleder fungera son1 ett sammanhållande och livgivande kitt mellan kontinenter: 97
Vandrande sjöar ha nog på flera håll i öknarna bestämt växlingen
mellan liv och död och också avgjort viktiga Enleväbrnfs vara eller
icke var;l. Och därmed handehförbinde1ser och befruktande kulturutbyten i fred, förödelse och erövring i krig. 98

De befolkningar vars kulturnivå kunde höjas var inte vilka som
helst, utan endast de som ansågs dela svenskars ctfarenhctcr av ett

etniskt enhetligt folk där ett ärorikt förflutet parades med en ursprunglig rätt till ett specifikt territorium. Befolkningarna gjordes
också mindre främmande igenon1 att deras klädedräkter och riter

beskrevs som liknande de som brukades i Västeuropa. De som
skulle civiliseras var mongolerna. Jag kommer att uppehålla mig vid
hur de beskrevs i ptogratnmen on1 Hedinexpeditionen.
Beskrivningarna av mongolernas kultur var tvetydig. A ena sidan
hade de i likhet ll1Cd S8merna i Sverige och indianerna i Sydamerika
tvingats anpassa sitt levnadssätt efter de förutsättningar naturen erbjöd 1nen å andra sidan hade anpassningen skett "på ett utomordentligt sätt",99 De hade med andra ord inte förutsättningal' att själva
kOlltrollel'a naturen på det sätt som svenskarna i K.alifornicn gjort,lOO
Det var också ett slags mongolisk finkultur S0111 beskrevs. De 0111gav sig l11.ed silver, korall, siden och brokad. De hade ståtliga tempel,
var arbetsamma och gästfria. Även mindre välbeställda mongoler
delade med sig av vad de hade och beskrevs som "vänliga invånare",tot De var endast"i viss 1nån n01nadel''', vilket också var ett för-

mildrande drag.!02
Mongolerna relaterades både till den romerska kulturen och till
svenskar och dc var ett "ädelt folk" S01n:\()·~
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... vi svenskar [... ] står på utomordentlig och vänskaplig fot med:
Det är dessa mongoler som lever i 1fongoliet norr om Kina dom är
ättlingar utav den största av erövrare som någonsin har levat på
jorden Djingis Kahn. Och man kan tänka sig att ättli.tl br-ar utav ett så
ridderligt och tappert ryttarfolk ett nomadfolk måste ännu bevara i
sin själ ändå något av de egenskaper som gjorde det möjligt för
Djingis Kahn och hans ryttarskaror att år 1220 och till 1250 erövra
hela l\sien och halva Europa. [...] vi står alltid på den mest förtroliga, fot med dem och vi älskar dom och beundrar dom och dc har
det största förtroende för OSS,I04-

Sättet att framställa mongolemas förflutna och samtidigt koppla det
till identiteten hos människor i samtiden pånunnet Oln hur progtanl111ct om Donau konstl'uerades. l'vfongolel'na skulle liksom
svenskarna fargas av sitt ärorika förflutna och den nationella identitet som konstLuerades med hjälp av historien. Liksom svenskarnas
ursprung framställts som enhetligt och relaterat till ett territorium
gjorde mongolernas det.!05 Hä!' fanns en betydande likhet som kunde användas för att skapa föreställningen om att det rådde ett ömsesidigt förhållande mellan folken, Att de ideal som återskapades centrerades kring föteställningar om. etnisk renhet, erövtingslystnad och
rikedom är tydligt.
Om upptäcktsresenärema förkroppsligade ideal om vetenskaplig
stytka och framgång så fick mongolerna personifiera samma egenskaper. Skillnaden var att l11ongolerna stannade inom sID egen kultut, de kämpade lnot vatandra för att befasta fysiska snarare än intellektuella ideal:
I\Jed hastiga ryck avgjordes kampen snart och den ene av kämparna
låg på marken besegrad. Den starkare mottog en nådig nick från
furstens sida och båda gåva plats för ett nytt par, som genomförde
samma styrkeprov. Tiden f,>ick och solen sjönk ned bakom kullarna,
men åskådarnas intresse var lika stort trots att tvekampen måste
upprepas ett åttiotal gånger innan den slutlige segraren var korad. 106

Dessa så kallade hörbilder illustrerades av fotografier i skolradiohäftet."17 Fotografierna framhävde naturen, vidsträckt och ödsligt,
gäl'na flankerat aven vägvisare. De bredbent poserande l11ännen tog,
för att använda Hedins f01'111uletingar, landskapet i besittning,10B
Männen gjordes till naturens måttstock, Utan dem skulle inte land-
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skapets utsträckning bli lika tydlig och det skulle dessutom fortfarande ha varit "okänt", "ödsligt" och som "vita fläckae' på västerlänningarnas kartol'.109 Såväl dc svenska expeditionerna som mongolernas kultur skapades kring ideal om styrka, seger och en nära
relation till naturen. I detta fanns en tydlig likhet. Skillnaderna var
naturligtvis också påtagliga. Till exempel så kunde svenskarna ta sig
rätten att utforska och värdera andra kulturers områden och de presenterades som företrädare för kunskaps tillväxt och vetenskaplighet,
vilket mongolerna inte gjorde.
Det är intressant att expeditionerna O1ntaladcs i singular l"Hcdincxpcditionen'j, som om det gällde en enda expedition, när det
egentligen handlade om ett flertal med många personer inblandade.
När Gösta Motell, Nils Härner och Sven Hedin själva berättade om
sina upplevelser var det framför allt Hedin som använde 'jag' och
singularfot1uer, som Oln han själv utfört expeditionerna. Hedin beskrev sig också som ensam när han var hos nomader med sina tjänare. Som svar på en intervjufråga om hur han fIrade svellska högtider
när han var i Asien, svarade Hedin:
Om jag skulle ta ut en av dom så minns jag nu särskilt julen 1926
när jag var ensam med Tibetaner och Lagatics d.v.s. folket från Ladat som lyder under Brittiska Indien och när jag hade korsat hela
det obebodda norra Tibet och kom in till mellersta Tibet och träffade de första nomaderna och julen kom smygande över oss ochjag
/'flr eJJSfllIJ. Jag hade under de föregående veckorna samlat stumpar
utav ett stearinljus med vilka jag I... J och när alla ljusen brann så var
tältet ju illuminerat till en oerhörd glans när jag eljest var van vid att
ha bara ett ljus. Då slog jag upp inbrångsflikarna till tältet och /iii tIIla
lIIil/a rJdl/are kOIJJllM och slå sig !J('d frallJjo'r fdltiippl/illgm och några nomader som bodde i trakten de kom också dit. [...J och de blev så
uppeldade av att se denna illumination både mina tjänare och Tibetanerna så att dc reste sig upp och började både dansa sitt hemlands pittoreska och vilda danser. uo

Hedin framställer sin ensamhet som en frånvaro av svenskt eller
europeiskt sällskap. Det indirekta budskapet blev att nomaderna och
tjänarna inte räknades som sällskap. Hedin fortsatte att berätta hur
"de" tände egna eldar kring vilka "de" dansade "belysta utav lågorna
och skenet från elden." Hedin sammanfattade med att "det var
verkligen en vild och pittoresk skillnad julnad jag hade den gång170

en."lI! Hela beskrivningen byggde på hur avvikande nomadernas
och tjänarnas sätt att fIra jul var från ett svenskt sätt och det främmande konstmerades som vilt och pittoreskt. Samtidigt var de al/dm
imponerade av Hedin medan han behöll en tydlig distans till dem.
Han valde att vara avskild från de al/dm. Trots att de blivit bjudna till
tältet fIck de stanna utanför och Hedin själv trädde aldrig ut ur det
för att delta i de fortsatta aktiviteterna. Också sättet att ställa frågan
till Hedin måste uppfattas som en undran över hur han kunde upprätthålla och bibehålla en svensk tradition och en svensk identitet på
ett annat territorium omgiven av andra kulturer.

Distansen förstärktes ytterligare i jämförelse med hur Hedin tidigare i progratnmet beskrivit sitt samröre med kineser, svenskat och

europeer. På uppdrag av den kinesiska regeringen hade Hedin tillsamnlans med dessa föreslagit var nya vägar skulle anläggas i Asien:
" [J] ag tog min expedition med mig och jag hade som sagt vad
svenskat och kineser med nlig på den resan,112 Eller om hur
"tyskarna har grundlagt ett tysk-kinesiskt bolag [...J vars ändamål var
att öppna en luftlinje mellan Berlin och Shanghai genom hjärtat av
Asien."113 Svenskarna, kineserna och europeerna konstruerades inte
som några distanserade m/dra utan samarbete ptäglade nu gemen-

skapen, även om Hedin beskrev sig själv som den självklare initiativtagaren. 114
Vi ska åtei'Vända till sändningar om Sverige för att se i vilka
sammanhang barn fick ikläda sig rollen som resenärer.

Upptäcktsresan som nationell symbol 2: Barn som
resenärer i Sverige
En rektor från Göteborg, Einar Lille, gjorde två program där skolbarn skulle gå ut i samhället och "göra iakttagelser" för att sedan
berätta för sina klasskalnrater "om sådant som di upplevat, sett och
hört." Enligt prog1:ammakaren var sändningarna "en vanlig lektion ett besök i skolan i vardagslag." Skolbarnen kallades "våra upp-

täcktsresande".!!5 Och det var sitt eget land de skulle upptäcka. Hur
beskrevs då det?
Både flickor och pojkar skulle ge sig ut på den här sortens expeditioner. Rektorn påpekade själv att han "låtit en flick- å en pojkpatrull gå, för å låta både pojkar å flickor konuna till orda."!1G Vidare
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fick flickpatrnllen börja sin berättelse. De talade i huvudsak om
kvinnor de mött och pojkarna talade uteslutande om män. Både
flickorna och pojkarna hade varit på en järnvägsstation, vilken var
såväl utgångspunkt som mål för resande och de fick beskriva olika
typer av människor de sett. Flickorna fortsatte sedan till ett restau-

rangkök där storhushållning framställdes som imponerande och positivt. Pojkarna gick till en fraktgodsexpedition där organisationen
och tekniken stod i centrul11 för betraktelserna, De personer
"upptäcktsresenärerna" tnöUe var arbetare, det var en "järnvägare",
en skoputsare, en kassörska, en kokerska och en kassörska. Pojkarna

samtalade också med en statlig tjänsteman. Samtliga personer fick ge
skolbarnen infotmation 0111 sina yrken eller vägledning om hur de
skulle hitta vad de sökte efter. l l?
Flickornas berättelser lade stor vikt vid utseende och kläder hos
de personer dc 111Ött medan pojkarnas beskrivningar tog fasta på

tekniska detaljer och utföranden. Olika områden i samhället framställdes i relation till kvinnor och män där respektive kön utförde
specifika uppgifter. Detta kan tolkas på två sätt. Dels kan man se det
som att iden oln mäns och kvinnors särart upprätthölls och dels kan
man göra tolkningen att båda sfarerna ändå erkändes och synliggjordes som lika viktiga delar av samhället. Flickorna var inte heller i
någons hem utan de mötte kvinnor i yrkesroller i samhället." I detta
fanns således ett drag av förnyelse i sättet att franlställa kvinnor i
jämförelse med konservativa ideal. Den kunskap som flickorna och
pojkarna fick generera via sina iakttagelser var också likställd. Kunskapsotnrådena Val' uppdelade efter deras relation till socialt kön
men båda erkändes som kunskapsområden. 118
Progtammen lyfte fran1 hut viktigt det var att barn själva tränade
sig i "att göta iakttagelser" via stoff hämtat från vardagen, att de
[1ste vikt vid detaljer och att de övade sig i att uttrycka sig på ett
enkelt och precist sättl" Att använda ett enkelt och ändamålsenligt
språk hölls fram av både folkskollärare och folkskollärarinnor som
viktiga i aspekter för ett deltagande medborgarskap."o Henrik Berggten har visat hur socialdclnokraterna byggde sin tetotik kring att de
var företrädare för "verkligheten" undcr 1930-talet. 121 Det speciella
var här att de olika aspekterna på ett tydligt sätt relaterades till barn i
program där barn skulle delta. l sändningar fick således inte bara
vuxna utan även barn bidra till att presentera föreställningar son1
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sko!radioledningen och flera folkskollärare ansåg viktiga för den
demokratiska utveckling de menade pågick i samhället.
I en annan sändning fick två pojkar berätta om en sju dagar lång
skolresa de gjort tillsammans med klassen till "Engelbrektsminnena",122 I programmet samlades några av de telnan 80111 var
återkommande i skolradion - Engelbrekt, näringsliv, natur, l11odernitet - och det var folkskolebarnen själva som med frågor inflikade
från radiotjänstemannen Berglind fick sätta sina ord på dem för
lyssnarna. Hallåmannen påpekade att skolbamen via resan fått viktiga kUfiskapet om både landets historia, natur och samtida näringsliv. 123 De aspekter som lyftes fram hade i andra program beskrivits
som specifika för Sverige och en svensk identitet, vilket föregående
kapitel visat. Det speciella här var att det samtidigt relaterades till
barn. Ett klassperspektiv infördes också.
På två ställen i sändningen fick skolbarnen ta parti för iden att en
utjämning av klasskillnader var önskvärt. Det gjordes på ett indirekt
sätt genom att samtiden jämfördes med hur det var förr i tiden. Barn
från folkskolan fick förkasta de högre klassernas sätt att bo:
Karl-Olov [elev]: Vi gick också å såg Kungsstugan. Det var ett väldigt gammalt borgarhus. Och där fick vi se, hur dc förnäma bodde
redan på Engelbrekts tid.
Johan [elev]: Nå Karl Olov, skulle du vilja bo som tie rika och förniima bodde under den tiden.
Karl-Olov: Usch nej, så mörkt och trångt. Och obckvämtP24

En av pojkarna fick också berätta att en stor sal SOln "man tror varit
lokal för riksmöten" redan under medeltiden nu användes "till
slöjdsal åt pojkarna i folkskolan."!25 Berglind kommenterade: "Nå,
det må man säja är en förnäm slöjdsal."126 Här gjordes på ett indirekt sätt en koppling mellan riksdagen och folkskolan, mellan ett
förflutet där folkets makt varit stark och ett nu där folkskolan intog
sanuna centrala placering smn riksdagen haft. Folkskolan blev en
fömtsättl1ing för demokratin. Sammantaget skapades en bild av Sverige sonl redan på väg 1110t social jämlikhet. Det var förr i tiden som
rika och förnäma bott privilegierat, inte nu. Nu hade folket blivit
delaktigt i ett allmänt välstånd och fått politiskt inflytande.
Det var företrädesvis äldre lnän ur folket som skolklassen mötte
på resan, en "gammal vaktmästare" på Örebro slott som berättade
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om dess historia och en "ensam ganl1nal gruvarbetare" vid en hytta i

bergslagen, Här påpekades också att det svenska näringslivet var en
viktig förutsättning för Sveriges välstånd, vilket belagts långt tillbaka
i tiden. Och näringslivet hade i sin tur den svenska naturen1ncd dess
rikedom av råvaror att tacka för 1nycket. 127 Sverige var i det avseendet ett rikt land, var det indirekta budskapet, Män förmedlade historiska kunskaper till skolbarnen och återigen knöts ett band mellan
skolbarnen, folket, territoriet och historien.
Det fanns även exempel på program där exkluderingen från det
andra vändes i sin motsats. Då kunde relationen till utlandet och
något utländskt framställas som något positivt. När ett par skolflickor talade om att telefonera beskrevs det som en möjlighet att kunna
upprätta förbindelser med "folk från nästan hela världen", Samtidigt
påpekade flickorna att det var dyrt och därmed förunnat ett fåtal. l28
I ett program om Hansan och ett om Aba slott beskrevs också närvaron av utländska köpmän som definitionen på goda tider,l29 Utländska köpmän var således en grupp som gynnade Sverige, Men det
fanns också en grupp som inte utövade ett sådant got inflytande,
nämligen samerna. I en sändning On1 samebarns skolgång konstruerades vilka som var tJi, de inkluderade svenskarna, och vilka som var
de andrä, på ett intrikat sätt. Låt oss nu granska dessa fonlluleringar i
detalj,

Sverige och de andra: "De ha invandrat från norr och
öster, och ingen vet med visshet, var deras vagga
stått,,130
Jag ska här uppehålla mig vid kyrkoherde Georg Bergfors sändning
om "En dag i en nonladskola",lJl Enligt de rapportcr S0111 sändes till
skolradion av folkskollärare som använde sändningarna i undervisningen, bedömdes programmet som termincns näst bästa program. 132
I skolradiohäftet inleddes presentationen av programmet så här:
Sedan långt tillbaka i tiden har i norm Sverige bott en folkstam,
lapparna, som till härstamning, språk, försörjningssiitt, seder och
bruk i högsta grad skiljer sig från landets övriga inbyggare. Sjd/m
kal/a de sig same!: De ha invandrat fcln norr och öster, och ingen vet
med visshet, var deras vagga stått. 1.33
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Av citatet framgår att samerna presenterades som en befolkning
skild från övriga svenska!'. Sp!'åk, kultut, sättet att försörja sig på va!'
annodunda. Dessutonl var de en annan "ras", för att använda tidigare citerade Nils Herlitz språkbluk, eftersom deras härstamning framställdes sonl annorlunda. 134 Att de invandrat från omgivandc ländcr
förstärkte föreställningen mu att de var annorlunda. Samerna delade
inte den urspmngliga och grundläggande relation mellan en befolkning och ett terrltorlum sonl var så viktigt för den nationella identiteten. Värner Ryden påpekade vikten av ett sådant samband och
nl0ngolerna var ett folk som jämte svenskar användes i skolradion
för att, om än indirekt, beskriva en sådan relation. Texten förstärkte
tveksamheten mot samerna ytterligare genom att påpeka att illgen
egentligen visste var de kom iftån. De saknade inte ba!'a kunskap
onl sitt eget ursprung utan de saknade också etl territorium som de
kunde kalla sitt och relatera sig till. De var utspridda: "Lappa!' flnnas
även på Kolahalvön i Ryssland, i de norra delama av Finland och
Norge."13S I den mån de beskrevs i relation till ett terrltoriunl var
det en "fjällvärld, som de tagit i bcsittning."136 Formuleringen antyde!' att samerna lagt beslag på ma!'k som de i egentlig mening inte
hade någon rätt till, de hade annekterat svenskars land. 137
De vidsträckta och till omfånget obestämbara landområden som
samerna levt på beskrevs som så speciella att "inga andra än de varit
i stånd att finna sin utkomst" där. 138 Vidare var det "renen, SOlU i
st01't sett bestämmer, var lappen skall uppehålla sig. [...J Lappen
måste följa med sina renar, om han vill ha hjorden i sin hand."139 I
likhet med sättet att fral11ställa de sydamerikanska indianerna, som
visats ovan, gjordes samerna beroende och styrda av djuren. Satt i
relation till samtidens sätt att ge uttryck för den aktive medborgatens ansvar och roll i samhället, framstod samerna här smu helt utan
sådana nlöjligheter,l40 De hade inte kontroll över naturen och således inte hellet över sina liv, var ett indirekt budskap. Det i saUllnanhanget positiva förhållandet att "många av våra lappar övergivit
nomadlivet och blivit bofasta" förklarades inte närmare lued tanke
på plats, rörlighet, fÖ!'hållande till Sve!'ige osv. l4l Problemen med att
"ordna lned skolväsendet" för samernas barn tillskrevs helt och
hållet dem själva; deras rörlighet över stora områden. 142 Det var inte
vad sonl kunde uppfattas SOl11 likt en "svensks" sätt att leva pro-
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grammakaren uppehöll sig vid utan det var det åtskiljande och annorlunda.
I manuskriptet och sko1radiohäftets presentation av programmet
sade sig programmakaren vara medveten om vilket kollektivt namn
sanlerna själva föredrog att använda. IvIen i såväl i häftet S01ll i
sändningen omtalades de inte lned någon annan benämning än
"lappar".143 Fyra månader innan sändningen hade Svensk Uim1idning
infött en artikel om "Samefolkets barn i skola". Här refererades
växelvis till "samefolket" och "lappar"/"lappbarn",t44 Språket i
sändningen kan alltså inte förklaras med att det rådde en heterogen
och allinän uppfattning Gin hur samerna skulle benämnas vid denna
tid, Språket i sko1radiosändningen gav uttryck för ett specifikt sätt
att förhålla sig till samerna, de var invandrade lappar,
Merparten av ,sändningen behandlade samebarnen i relation till
skolan. Skolradios:ändningen började så här:
Lärarinnan bellöver bara ta ett steg ur skolsalen, så står hon ute på
skolgården. IIbn kastar en blick på armbandsuret för att se om tiden är inne. J,o, klockan är kvart över åtta. 'Uppställning', kommenderar hon. - 'Komorron' [sielJ. Flickorna nih<a och pojkarna
bocka sig, så att de röda tofsarna i deras mössor slå dem i ansiktet.
'.I\Iarsch ini', Vi höra intet klapprande av skor mot td- eller stc.ngolv, utan bara ett mjukt tassande och om ett ögonblick ett prassel,
som då man vandrar i lyng eller videsnår,145

Att lyssnarna stod inför mötet med en annorlunda skola, en skola
för "lappbarn", stod troligtvis klart efter denna inledning. Olikheterna presenterades slag i slag; det började tlled en annorlunda
lumsavgränsning, sedan följde ett annorlunda uttal, skillnader i
kläddetaljer samt ännu en hänvisning till rummet och dess klang.
Hela sekvensen avslutades med en referens till naturen. l'vlen olikheterna förhölls hela tiden nl0t sin motsats, den normala skolverkligheten där skolan utgjorde den ram i vilken verkligheten utspelade
sig; där fanns lärarinnan, de precisa tidsangivelserna, uppmaningarna
och hälsningarna. I meningen efter sade också föredragshållaren
rent ut vad det handlade Q1n: "Den skola jag just nu tänker på är en
liten lappkåta av torv," Han fortsatte med att ge en detaljerad beskrivning av kåtans insida, den "lunda skolsalen". FÖlutonl sådana
avvikande inslag i inredningen som jordgolv med björkris och en
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eldstad l form aven stenrlng nämndes att det inte fanns fönstet ellet
skolbänkar och att "svarta tavlan" är oansenlig. Läratinnans "stå"
blev "bara" en resning från "sittande till knästående ställning". Och

när barnen satte sig "så falla de på lapskt sätt mjukt och behäncligt
ned på sin egen sits övet de korslagda benen."l46 Gen0111 hela p.ro-

grammet pågick liknande växlingar mcllan beskrivningar av vad som
var annorlunda och vad som var likt en traclitionell skola i Sverige. I
programhäftet kunde lyssnarna se fotografier där detta förstärktes. l47

"l/rån sommars koJan" Text och fotografi ur: Slwukajb"redmg 1935:33 s 33.

I fråga om undervisningcns innehåll tog föredragshållaren upp
ktistendomsunciervisning, svenska språket, geogtafi, naturlära och
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slöjd. De, som de beskrevs, uppskattade ras tema fanns också infogade i berättelsen. Med undantag för slöjden kommenterades barnens avvikande språk och uttal återkommande: "Deras tal låter därför ganska lustigt ibland. 'Kyt, [sic] som haver parnen tsär', läsa de
med nedböjda huvuden och under mycken andakt" Lustigheten
berodde på "de för lapskan egendomliga ljuden". Att det var en krävande uppgift för lärarinnan att lära barnen svenska skulle framgå av
berättelsen och det var inte bara "de för lappbarnen loch finnbarnen medl besvärliga ljuden" som vållade problem utan också att
översätta begrepp, vilket inte alltid lät sig göras, menade föredragshållaren. Bergfors sade att det till och med kunde hända att lapska
begrepp "kan vara främmande och ofattbara för det lilla lappbarnet. "148 Den svellska lärarinnan fick då beskriva det lapska utuycket
för barnen. Hon framställdes därmed som expert både på sitt eget
och barnens hemspråk. Lyssnarna fick också veta att barnen enbart

talade lapska i hemmen och "På lekplatsen talas det mest lapska."
Skolan var förmedlaren av svenska och undetvlsnlngen gav trots allt
resultat då "barnen bli säkrare i språket för var dag, som går." Det
framgår att det var kunskaperna i svenska språket SOlil räknades

medan lapskan framställdes som lika naturlig som samernas andra
aktiviteter. I Liil'l1Iinn,!orbllndet ansåg man samma år att det borde
vara så att "nomadernas eget språk stå på nomadskolans schcma."149

Såväl nomadernas språk som näring var hotade av att så inte var
fallet, enligt tidningen, som också efterlyste "att lärarkraftema helt
borde rekryteras ur lappamas egna led."150 Georg Bergfors gav således utuyck för en helt annan syn på samerna och deras språk än vad
Liiratilltlqorblllldet gjorde.
Sättet att referera till olika personer eller gtupper kunde på ett
intrikat sätt bygga upp stämningar som vid ett första påseende verkar jämlika. Faktmn var att neutrala benämningar som "barn", "vi"

eller "dom" skapade föreställningar om gtupptillhörighet. Genom
hela sändningen användes lllotsatsparen jag!man mot lapparna eller
viier, SOlil inkluderade lyssnarna och berättaren, luat deras/dom.
"Barnen" användes enbart i betydelsen "lappbarnen". Hela pro-

grammet beskrev de skillnader som fanns mellan nomadskolan och
en vanlig svensk skola, vars normer, organisation och utseende betraktades SOlU en gemensam utgångspunkt eftersom den inte krävde
någon beskrivning. Här föreställdes således nomadskolan som delvis
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lik men framför allt olik andra skolor i det svenska unden,jsningssystemet. Både innehåll, personligheter, organisation, lokaler och
språk konst1ucrades som annorlunda. Avslutningsvis omtalades

"[l]appbarncns skolor" SQ1U tller "lyckligt lottade" än "några skolor i
hela Sverige". Programmet slutade med en beskrivning av hur glada
"de"j"barncn" var "för den utmärkta skola de ha". Detta kan tolkas
som en upptnaning: Satnerna skulle vara tacksatruua och vanliga

svenska barn borde lära av den inställningen.
Om de "lapska" barnen - de benämns aldrig skolbarn - framställdes som visserligen hängivna och intresserade men ändå under-

måliga och klumpiga (i uttalet) i skolsalen så ändrade de helt karaktär
när dc fick vistas utomhus i naturen: "Så där ja! Pat"VVa, som längtade så intensivt efter rasten och inte räknades till de bästa i läsningskonsten, han hat redan infångat den ystra ungrenen." För geografin
och naturläran ledde lärarinnan ut barnen i fjällnaturen: "Om allt
detta utfrågades nu barnen, och besked visste de." När de skulle
samla växter: "Nu vart det fart på barnen, vill jag lova," Och lärarinnan fick till och med svårt att hinna med i barnens tempo och
iver. En pojke fångade en fjäIIemmel "trots deras aggressivitet". Utflykten avslutades med en "gmndlig lektion om fjäll-lemmeln, dess
utseende, vanor och levnadssätt." Samepojken fick således bestämtna lektionens innehåll när de befann sig i hans, som det framställ-

des, rätta miljö. Slöjdtimmarna, som var helt inriktade på att framställa "nyttiga" föremål för "dagligt bruk" "gå så fort, att man vet ej
ordet av, förrän de äro förbi;" Praktiska aktivitetet till skillnad från
de teoretiska ämneskunskaperna var något som samebarnen var bra

på, enligt Bergfors. l5l
Det var ingen simllp att Satllerna hamnat i den natur dät de var:
"Lapparna äro såson1 särskilt skapade för det liv de föra, sega och

spänstiga, rörliga och härdiga."152 Bergfors ger här uttqck för iden
att det fanns ett samband mellan en befolkning och ett territorium.
1'vlcn det är inte ett positivt samband som i exemplen med vatten, liv

och fruktbarhet. Samerna befinner sig i en miljö som beskrivs på
samma sätt som öknarna i Asien eller de sydamerikanska indianernas tenitot111m, det var sterilt, öde och kargt. Det var stor skillnad
på framställningarna av "svenskens kärlek till naturen" och samens

sätt att förhålla sig. l53
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Programmet beskrev samebarnen som nära förbundna med na-

turen medan vanliga svenska skolbarn gjorde bättre ifrån sig när det
gällde att syssla med abstrakta tankar och vall!ig skolundervisning.
Samticligt framställdes "lappbarnen" genomgående med en positiv
grundton och otn samerna var annorlunda var trots allt barnen

minst olika. "Deras skolpliktiga barn" befann sig inom det traclitionellt svenska undervisningsväsendet och de var därmed också delvis
inkluderade i den nationella) av 1l1oderna och satntida medborgari-

deal präglade gemenskap, som nu skulle återskapas med delvis nytt
innehåll. 154

Vi kan således konstatera att i programmet beskrevs kulturella
yttringar och seder (språk, kläder, natur, arkitektur), ursprunglighet
och härstamning samt relaterandet till ett territorium) som markörer
för de ändra. Skillnaderna mellan svenskar och samer gjordes utifrån
framställningarna av dessa kulturella markörer som stora och med
närmast logisk nödvändighet naturliga. Samerna - eller "lapparna"

som de konsekvent kall"des - saknade territol'iell anknytning, deras
härstamning och ursplung var okänt, de hade annorlnnda bostäder)

kläder och språk (såväl kroppsspråk som verbalt språk). Den kä-rlek
till naturen som bland andra Värner Ryden använde för att karaktärisera det svenska folklynnet tycktes inte omfatta samerna. De konstruerades som offer för den, som beroende och styrda av den. Likheterna stod inte att finna hos personer med svensk härstamning

utan hos andra befolkningar på en "låg kulturnivå". Att det handlade
om att samerna skulle anpassa sig efter svenska nornler framstod
som en oomtvistlig självklarhet. Om resor och rörlighet i andra

sammanhang i regel innebar positiv utveckling och möjligheter sågs
de sotu alltigenom negativa nät de relatctades till hur samerna levde.
Samernas rörlighet var både ett uttlyck för och orsak till en kultur
som var bristfallig i jämförelse med vad som beskrevs sonl svenskt)
nämligen att delta i undervisningen i en svensk skola) att bo i moderna elektrifierade hus samt utnyttja samtidens moderna komlllunikationcr.
Summering
I skolradions sändningar framställdes resande uteslutande som en
positiv företeelser) det var ett sätt att söka och öka sin kunskap. Utifrån Nerlichs resonemang kan man säga att dctta var ctt sätt att för180

hålla sig positivt till samhällsförändring. Samtidigt fick detta tydliga
konsekvenser för vad förändringen skulle innehålla. I den kunskap
som_premierades värderades ungdomlighet, en "hög kulturnivå" och
fruktbarhet som viktiga komponenter. Parallellt med att dessa värderingar gavs uttlyck formulerades tydliga föreställningar om vilka
som var vi och de andra. I fråga 0111 kön V::Jr tji djärva, vetenskapligt
skolade och beresta vita lnän alternativt skolbarn av båda könen,155
När det kom till frågan om demokratiska ideal var /ii arbetare och
personer med makt som värnade om folket och demokratiska ideal.
Genom sättet att beskriva resan förstärktes den föreställning om ett
genlcnsanlt ursprung och ett genlcnsamt tenitorium S0111 blev tydlig
i förra kapitlet. T/i var sprungna både ur den svenska historien och
den svenska naturen. T/j var de som ville kontrollera naturen och
sprida västerländsk kunskap och civilisation över världen. Därmed
hade vi också rätt att fOlIDulera normer och rikta en värderande
blick utåt. De andra var å sin sida de som gick under av naturens
krafter ellet· lät sina liv styras av dem. De andra var de som inte delade ett gemensamt ursprung relaterat till ett specifikt territorium. ])e
andra var de med andra språk än det svenskal 111ed andra kläder och
bostäder än de svenska. De andra var illa rustade för att klara ett
svenskt klimat. De al/dra var de som blev betraktade i stället för att
själva utforska. De andra var de S0111 fann sig i sitt öde i stället för att
ta ödet i egna händer. De andra var också personer ur överklassen.
Hur användes då resan eller äventyret i FolkJkolam bamtidni!~~?
Vilka föreställningar om tji och de (meim formulerades genom hur
resan presenterades?

Folkskolans barntidning: "-Har du fått nog av
äventyr nu då, din slarver?,,156
Att resan var ett vanligt förekomll1ande tema i barnlitteratut i allmänhet och även i Folkskolans bamlidnin<gJ innehåll kring sekelskiftet
har nämnts i inledningen till detta kapitel. Så var också fallet år 1935.
Ett flertal berättelser och verser kretsade kring motivet att ge sig i
väg för att, som det stod, söka lyckan. Kapitlet fortsätter med att
undersöka vad 111ålct lned dessa äventyr var och vilka föreställningar
0111 samhället de forn1ulerade,ls7
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Totalt 29 av 47 berättelser hade någon form av rese- eller äventyrsmotiv i FolkskolallS bamlidning år 1935. 158 Med utgångspunkt från
dessa kommer jag att beskriva vilka innebörder resan gavs men också vilka bilder av samhället tidningsinnehållet genererade. Detta innehåll kommer även att utgöra underlag för en diskussion kring hur
genus konstmerades olika av kvinnliga och manliga författare.
Äventyren tjänade i huvudsak två syften. Motivet kunde å ena sidan användas för att, som citatet i rubriken antyder, få huvudpersonen/erna att inse fördelen med att stanna hemma. 159

A andra

sidan

kunde ett äventyr leda till att huvudpersonen/ema fann både rikedom och lycka på nya platser. '60 Förutom dessa motiv kunde äventyret förmedla någon annan form av livsvisci01ll, till exempelvis att
våga genomföra en förändring med sitt liv, eller för att beskriva
samhället. 161
De gmpper som jag delat in berättelserna i här är inte uteslutande. Beskrivningar av hemmet fanns i berättelser där en resa eller ett
äventyr var det bärande berättelsemotivet, eftersom målet med resorna i flera fall var att komma i besittning av, alternativt inse för-

delen med, ett hem eller en egendom. Det är också så att förhållandet till rikedom/egendom kunde se olika ut i början av berättelserna.
Det kunde antingen röra sig om avsaknaden aven egendom och
därmed försöken att skaffa en eller 0111 hotet att mista vad man re-

dan hade. Det var bam eller ungdomar och företrädesvis, men inte
alltid, pojkar som var huvudpersoner i dessa

berättelser och de skrevs i flertalet fall av kvinnliga författare. lO' Ett
gemensamt drag var att de slutade lyckligt vilket innebar att en fattig
person vann ökad status genom att bli rik.
Genom att nännare studera de betydelser som resan omgärdades

med i }<olksko!alls bamlidllillg ska jag nu visa vilken samhällssyn som
presenterades och vilka som gjordes till Iii och de alldra i samhället.
På satntna sätt ska konstruktionen av genus behandlas. Liks01n avsnittet 0111 skolradion avslutas denna del med en näranlys sotn visar
hur de andra användes i konstruktionen aven nationell identitet.

Samhällssyn: Fattiga eller rika
Att "söka lyckan" innebar, som sagts, i flera berättelser att huvudpersonen såg till att kOfil1na i besittning av rikedom ellet egen-
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dom.!" Det vanligaste var äventyr där en "fattig" pojke gav sig av
från ett fattigt föräldrahem för att sedan, genom att konfronteras
med och övervinna diverse faror, bli rik. Med rikedomen hörde inte
sällan att pojken också blev gift med en välbeställd och vacker flicka,
en prinsessa. Prinsessan stod under en faders beskydd och hon
sknlle ärva delar av eller ett helt kungarike. Alternativet val' att en
fattig pojke räddade både en knng och hans dotter alternativt att en
fattig pojke gick direkt till kungen för att erbjnda sina tjänster eller få
hjälp,!6' I den betydelsen återskapade den här sortens berättelser en
föreställning om ett positivt samband mellan personer utan privilegier och status och de med hög status. Enligt berättelserna fanns det
möjligheter för fattiga att höja sig till de välbeställdas nivå genom att
agera på ett visst sätt; att vara modig, uppfinningsrik, handlingskraftig och listig.!65 Men det var inte en ensidig relation mellan fattig och
rik som beskrevs. Eftersom de fattiga pojkhuvudpersonerna kunde
rädda prinsessor och kungar som råkat i knipa gjordes också de som
blev räddade beroende aven fattig persons handlingar. De välbeställda var i besittning av rikedom men inte den handlingskraft som
fattiga kunde äga.
Berättelserna återkom till den här sortens beskrivningar av ett hierarkiskt organiserat samhälle där det medel som krävdes för att nå
högre status var rikedom och gärna en allians mellan företrädare för
folket och kungamakten. Hög status och rikedom var den norm hnvudpersone1'11a eftersträvade att nppnå. Kungamakten kunde också
beskrivas som hyllad av ett "fogligt folk" alte1'11ativt med makt att ta
ifrån adliga personer deras privilegier.!OO Detta förstärkte på ett sätt
bilden av kungamakten som absolut men samtidigt beroende av folkets vilja. I en berättelse har pojkhuvudpersonen både räddat en
flicka, tillfångatagit en rövare och avslöjat en illojal och egenmäktig
greve. Lojaliteten mot kungen belönades med både ära, gods och
adlig titel. Det är kungen som fördelar privilegie1'11a:
-Eftersom du gjort oss och heja landet en så stor tjänst, så är i.ngen mera värdig att äga slott och gods än uu. Härmed utnämner jag
dig till greve och riddare av Ullgarnsorden, som jag instiftat till
minne av din bragd, och ger dej den falske grevens slott och gods i
förläning. Nicke tackade och bockade, så fmt han kunde, och så
blev allting ordnat så bra. Ty nu är det Nicke och flickan, som bo i
slottet, fast numera kallas de greven och grevinnan. 167
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Den teckning som fanns· på årets första nummers förstasida föreställde en kung som bockande hälsade barnen välkomna till tidningen. "Farbror sagokungen" har avbildats med symbolerna för sin
makt - äpplet, spiran och manteln - och han är uppvaktad aven rad
hovdamer som niger för honom. Han har också gjorts rundlagd,
vilket är ett tecken på att han lever under materiellt goda förutsättningar. 1G8
Idealet om ett hierarkiskt samhälle skrevs också fram genom att
det var personer med sa1111na ekonomiska status som gifte sig med
varandra. Det var när en pojke visat sig framgångsrik och kapabel
att skaffa rikedom som han kunde gifta sig med en prinsessa. Ekonomisk status framställdes därigenom som mer betydelsefull än den
som börd kunde ge. Detsamma gällde för två berättelser där resan
var ett sätt för pojkar att skaffa de ekonomiska resurser som krävdes
för att kunna gifta sig med välbeställda flickor. Inte heller här utgjorde börden något hinder utan flickornas fider motsatte sig bröllop enbart på glund av pojkarnas låga ekonomiska status. Statusskillnaden uppmärksammas på ett tydligt sätt:
!vfen mej kan det kvitta, suckade 11ats, ty jag borde aldrig titta så
högt som till henne. t...] Så det var allt bäst att slå allt hopp ur hågen för den, som inte ens var bonde utan bara dräng, om han än är
den duktigaste drängen i socknen och flickan hade tittat aldrig så
vackert. 169

Men godsägaren ville inte veta av den friaren. Han var ju ingenting
och dessutom fattig som en kyrkråtta. Bättre upp skulle hans dotter
ha. 17D

När pojkarna blivit rika var det inte längre något som hindrade att
de gifte sig med döttrarna. Döttrarna ville själva gifta sig med pojkarna men kunde inte, som det framställs, göra något tnot sina fåders viljor. De var däremot, till skillnad från pojkarna, fångade i sin
egen klass tuen också i sina familjer.
Men likvärdig status kunde också uppnås genom att en person
sänkte sig till en annan persons nivå. lavan nämnda berättelse om
Nicke ägnas en del av innehållet åt att beskriva först klasskilhladen
mellan honom och den flicka som i slutet blir hans ftu och sedan
likheten mellan dem. I början var flickan en både högf.1rdig och
bortskämd grevedotter. Hon gjorde narr av Nicke för att han hade
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lägre status än henne. Hennes biologiska bakgtund skulle sedan visa
sig vara en annan än hon själv trott. Hon var föräldralös och därmed
"bara en fattig fader- och moderlös Ilicka, som greven tagit sej
an."171 När de två till slut träffades på samma nivå var pojken inte
sen att bortse från hennes tidigare högfard för att i stället koncentrera sig på en gemensam framtid.
I två berättelser uppbyggda kring att pojkar drömde sig bort
framställde män samhället som både hierarkiskt organiserat och bestående. m I den ena frågar en pojke mångubben varför han alltid
ser så glad och nöjd ut. Månen menade att samhället hjälpte dem
som behövde hjälp: "När nöden är som störst, är hjälpen som närmast) sa mångubben."1?3 I berättelsen hade en "hemlös stackare"

fått logi i ett stall och blivit bjuden på matrester av ägaren. Det var
således ett klassamhälle där hjälpen snarast bestod av frivilliga insatser genom pl'ivata initiativ som användes i en positiv vision,174 Att få
hjälp innebar inte att mottagaren ändrade sin position i en rådande
samhällsorganisation. Den andra berättelsen lyfter fram relationen
mellan kungamakt och folk, vilket leder till att en tillfångatagen kung
kan räddas av statsministern, drottningen och den högste generalen.
Om det var en hierarkisk samhällsstruktur där ett fåtal styrde över
Ilertalet som beskrevs så kunde hierarkierna brytas av status relaterad till kön. De manliga aktörerna med lägre titlar än drottningen är
de som tänker och utarbetar en plan för kungens befrielse:
-Vad ska vi nu göra? frå!:,'1\de den bestörta drottningen och viinde

sig till sin omgivning. -Om ers majestät ville vara tyst för ett
ögonblick, kunde vi tänka, brummade hans excellens lIumla, varefter de alla förhölla sig mycket stilla och tänkte djupt. -Jag har
det, utbrast plötsligt general Gadd. [...] medan han utvecklade sin
plan. -Utmärkt, förkunnade hans excellens Humla. -Just det, ja,
instämde drottningen strålande,175

I pojkens dröm var det män som fick saker att hända och det var
män som kom med lösningar på problemen. Kvinnan var viktig
framför allt för att framhäva mannens betydelse och för att förstärka
hans överlägsna position. Hon söker hjälp hos männen och hon
hyllar deras insatser.
I kvinnliga författares dikter framträdde andra egenskaper hos
pojkarna än dc som lnanliga författare beskrev. En kvinna fratn185

ställde Lasse när han drömde sig in i ett romantiskt äventyr. Efter en
resa över havet kom han till sagolandet där han tnöUe en prinses-

sa. l76 I likhet med berättelserna av manliga författare steg pojken i
status. Han blev prins genom ett gifte med en flicka av högre rang
och det var hennes rike som utgjorde fond för berättelsen. En uppenbar skillnad fanns dock i jämförelse med berättelserna. I dikten
var det prinsessan som bjöd pojken på åktur och det var hon som
gav honom sitt hjärta och drog honom med sig. På illustrationerna
som hör till dikten har prinsessan placerats högre än pojken så att
han fick titta upp på henne. Det beskrevs som en ära för Lasse att
han får prinsessan:
Höviskt han sig bockaue,/prinsessan vänligt log/och bjöd på ål,tur
i sin vagn, (... ] Och inom kort har Lasseman/prinsessans hjärta
fått/och urar med henne stolt och glad/till Rcgnbågslandcts
slott, 177

Aventyrligheten kom här att handla om ett möte mellan två människor och om deras känslor och relation till varandra. Manliga och
kvinnliga författare kunde således beskriva relationen mellan manligt
och kvinnligt väsentligen olika. I de här exemplen gjorde kvinnor
framställningar där något kvinnligt skulle inta den högsta positionen,
vilket innebar att deras agerande styrde en situation. Män gjorde
motsatta beskrivningar.
Aventyrsmotivet kunde också skapa en föreställning om att det
var bäst att stanna hemma. Aventyrligheten gjordes till något i sig
negativ!,l78 Två av dessa berättelser kan tolkas som utt1')'ck för att
det fanns en konflikt mellan idealen om ett hierarkiskt organiserat
ståndssamhälle där rörligheten mellan klasserna var liten och ett
samhälle kännetecknat av såväl sodal som geografisk rörlighet. 179 I
den ena berättelsen kommer huvudpersonen, via sin äventyrlighet,

till insikt om värdet av att befinna sig i hemmets ombonade sfar där
man värnade om ett samhällsbevarande ideal. En ny tid företrädd av
ungdomar och äventyrlighet förkastades. Några utdrag kan visa hur
detta byggdes upp. Texten pendlar mellan Herr Grås och Mor Kaffepannas perspektiv:
Grdnts vida omluing i vädden och tyckte inte om att stanna alltför länge på samma plats. -Jag [Herr Grål är ingen stugsittare jag,
o ••
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brukade han säga. Jag vill se mej om och uppleva äventyr. [...] fasligt bråttom hade han, för han var på väg ut i vida världen, sa han.
Se, ungdomen nu för tiden begriper jag [Mor Kaffepanna] mej inte
på alls. Vad ska man hafsa i väg ut i världen för, när man kan ha
riktiga goddagar l en präktig soptunna? [...] ty, hans [ITerr Grås] fina, gråa päls hade blivit tilltufsad och sönderriven, och inte såg han
så morsk och kavat ut som förr. [...] och rädd var han, och hungrig
var'han, och det kändes förHirligt kusligt alltihop. {...] Och nu förstår jag [Herr Grå], hur fasligt dum jag var, som inte satte värde på,
hur rart jag hade det hemma i skafferiet. Och jag har tänkt på den
lilla nätta råttfröken, och nu har jag kommit underfund med, att
henne kan jag aldrig glömma. Och så grät herr Grå, när han tänkte
på, hur han hade ställt till det för sig. ISO

Det är Mor Kaffepannas konservativa syn som får tolkningsföreträde i texten. Att stanna henuna och inse kvinnornas värde framställdes som ett högre ideal än att följa tidens sed, att ge sig av för att
söka äventyr och lycka. När Herr Grå framhärdar sitt sätt att leva
råkar han illa ut. Han blir instängd och hjälplös. Och berättelsen
hänvisar till attribut som hörde ett fattigt gatuliv till för att beskriva
Herr Grås utsatthet, nämligen att ha ett tilltufsat yttre, vara hungrig
och rädd. Det är uppenbart att det är en högre klass syn på de lägre
klasserna SalU presenteras samt att den högre klassen utmålas som
norm. I den andra berättelsen är perspektivet delvis omvänt. Här får
företrädare för en högre klass komma till insikt om sin egen otidsenlighet. Ett gift par, jätte och jättegumma, fick ge utl:tyck för en
känsla av utanförskap. Huvudpersonen är "handelsmannens lilla
flicka" vars namn var Sol:
Ensam och olycklig har han [jätten] trängts undan i sitt berg, utan
orsak är han hatad av människorna, och nu vill dc riva tak och väggar och hans slott på köpet. Hon ISol] nästan grät av medlidande
11en vår tid är ute, ser du. [...J-Tid och tid och
med jätten,
tidl skrek jätten, Säj mej l stället varför hatar de där lilleputtarna
mej? [..,] hade hon själv ljättegumman] undrat och grubblat över,
varför människorna inte tålde jättarna. Och i lika många år hade
hon sörjt över, att hon inte var människa, Ful och dum och klumpig satt hon däruppe i sitt dystra bergaslott, och där nere i bygden
giugo smärta, vackra kvinnor, och små barn som inte var större än
jättegummans lillf1l1gernagcl, lekte omkring dem. Hon kunde gråta
ibland för att hon inte var en av dessa människovarelser. 181
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De andra var ur jättarnas .perspektiv människorna som inte levde i
slott men som hade sto.ra skogsegend01nar, var smala och hade lekande barn omkring sig. De var små men många och de hotade
trots allt jättarnas existens eftersom de tillsanl1nans kunde hugga ner

hela skogen. Jättarna var stora, klnmpiga och ett fåtal men samtidigt
i besittning av stor enskild makt. Ett enda stöveltramp var vad som
behövdes för att utplåna en by med många små människor. Lösningen blir att Sol får jätten att ändra sitt beslut att trampa ner hela
bygden samtidigt som det görs klart att människorna ska lämna jättarna ifred. Var och en får fortsätta att leva under sina betingelser
men det är klart att det är människorna som har framtiden för sig.
Jättarna lämnas ifred för att dö på sina ofantliga egendomar.
Sol var en av sammanlagt tre flicklmvudpersoner i årgångens berättelser. Till skillnad från den fattiga pojken Göran, som nämnts
ovan, var hon inte i besittning av någon rådsnarhet. I stället var det
hennes förmåga till empati som fick jätten att ändra sig. l82 Jag ska
uppehålla mig vid hur flick- och pojkhuvudpersonerna kunde be·
skrivas i äventyrsberättelserna.

Genuskonstruktioner
Säj mej, min vän, känns de igen,
dessa otrevliga, stackars små män?
Skynda dej då, att få tag på en
kvast
kör dem på porten med hiskelig hastp83

Dikten har skrivits av Nanna Wiberg och den visar hur kvinnor
kunde rikta kritik mot män samtidigt som kritiken lindades in i en
skämtsam rinuek. Det fanns en tydlig skillnad mellan hur män beskrev pojkar eller flickor och hur kvinnor gjorde det.
Som redan framgått framställdes flickor som välbeställda och
vackra i Folkskolans bamlidnings äventyrsberättelser. De väntade på
att en pojke skulle rädda dem alternativt göra sig kapabel att gifta sig
med dem. Flickors passivitet och hjälplöshet kunde framhäva pojkarnas mod och handlingskraft:
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... och bändande upp dörren, såg han nu ett ömkligt skådespel. Tre
unga flickor sutta där, fastbundna vid väggen. Den mellersta var
ovanligt vacker, och av hennes rika klädnad ... 18-t

Exemplet visar hur flickornas utsatta position förstärktes gellOm att
de betraktades via pojkens blick. Men också författarjaget framställde kontrasten mellan pojkens fasthet och oräddhet och flickornas
hjälplöshet:
De tre flickorna brusto vid åsynen av draken i gråt. -Tyst, tyst
viskade Jehu!' Drakcn anar ännu ej vår närvaro, och jag måste tänka ut en plan för att överlista honom. [... J I samma ögonblick fick
Jchul cn lycklig ingivelse ... 185

Flickornas inaktivitet och förlamning kontrasterade mot pojkens
rådsnarhet och nästan beräknande kyla. Det är också helt och hållet
tack vare att han sedan"drog med" flickorna tillbaka till slottet som
de klarar sig.!86
Det var i manliga författares berättelser om äventyrliga pojkar
som flickor användes för att förhöja pojkens mod och aktivitet.
Pojkhjältarna visade i regel inte någon tvekan eller rädsla trots de
faror de konfronterades med och de hotfulla miljöer de fick befinna
sig i. Kvinnor författade liknande äventyrsberättelser men det fanns
en skillnad i deras sätt att skriva fram pojkarnas karaktärer. Pojkhuvudpersonerna framställdes i och för sig som modiga också av kvinnor men de kunde samtidigt känna osäkerhet och rädsla. Den
största skillnaden var att kvinnor framställde kvinnor som en viktig
del i pojkarnas liv och handlingar. När kvinnor sände iväg pojkar för
att "söka lyckan" kunde pojken sedan sakna modern. En pojke
tyckte att det var "kusligt att vara så långt borta från mor" och han
framställdes som både trött och hungrig. När en skräddare skrek på
honom blev han "så förskräckt, att han höll på att mista talförmågan."!87 En gammal gumma bjöd sedan in pojken i sitt torp där han
fick mat, husrum och arbete. Efter bara ett år fick han ärva torpet,
vilket blev grunden till en förmögenhet. Referenser till modern återkom genom hela berättelsen och avslutningsvis framställdes den
fostran och de råd hon gett honom som avgörande för att han blivit
rik och gift med en prinsessa: 188

189

Aldrig glömde han dock bort, att det var för han lytt sin mors råd
att alltid tala sanning, alltid vara ärlig och aldrig hämnas på någon,
som det gått så bra för honom i livet. 189

Denne pojke som visat sig mer anspråkslös och räddhågad än någon
annan hjälte i tidningen gick det till slut också bra för. Men framgången gjordes på ett elaborerat sätt beroende av två kvinnor; dels
gulnman som gav honom husrum och ett eget hem och dels tllOderns råd. De personer pojken tnött lnnan han kon1 till gumman var
män som både skrämde och slängde ut honom och han förnekades
såväl mat som sömn hos dCtll. Den kvinnliga författaren skrev därmed fram kvinnlig omvårdnad som en viktig förutsättning för män i
en hotfull värld. Det var inte bara själva hemmet, som hus betraktat,
som gjordes till något väsentligt utan också att det fylldes med ideal
definierade av kvinnor.
Världen, samhället utanför hemmet, framställdes i ett flertal berättelser av kvinnor som hotfull såväl för flickor som pojkar. Det
hotfulla ikläddes tllanliga gestalter. I äventyrsberättelserna märks en
tydlig skillnad mellan flick- och pojkhuvudpersoner i den bemärkelsen att flickorna 1nen inte pojkarna, återvände till utgångspunkten,
sina hen1, i slutet av berättelserna. Flickor kunde således ge sig ut,
konfrontera det hotfulla som skrämde dem och bemästra det. Men
deras bedrifter kan tolkas som tillfälliga insatser, som avvikelser från
en rådande ordning. Och de höjde aldrig sin status på det sätt som
pojkarna gjorde. 190 Pojkarna använde däremot äventyret för att skaffa sig helt nya förutsättningar att bilda nya hem och ingå i nya sammanhang i både mäns och kvinnors berättelser. Pojkarna gjordes
därmed positiva och anpassningsbara till sociala och kulturella förändringar n1edan flickor fratllställdes sotn representantel' för en bestående ordning.
Kvinnliga författare skrev fram att flickor var en glädje för sin
omgivning, just för att de var flickor. Och genom att författama underströk typiskt kvinnliga egenskaper hos flickhjältar, som godhet,
mildhet, glädje, skönhet, spädhet och blygsamhet löpte dessa aldrig
l'isken att förmanligas, det vill säga att liknas vid männen på ett för
kvinnor nedgraderande sätt. Om de blev förmanligade hotades de av
att bli exkluderade ur en kvinnlig gemenskap.
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Liksom i tidigare kapitel har jag valt ut en berättelse, "Fyrväpplingens äventyr" av Ernst JOtS011, för en ingående studie. Valet har
skett med utgångspunkt från de argument som fördes fram på 1930talet för att litteratur och undervisning skulle ge barn kunskap om
samhället utanför skolan. Eftersom berättelsen är realistisk finns
förutsättningar att göra detta. Just denna berättelse ger också möjligheter att studera hur föreställningar om kön formulerades. Berättelsen handlar om vad fyra barn, två pojkar och två flickor, upplevde
på väg hetn från skolan,191 Att det var en "zigenarkaravan" som
skulle undersökas ger möjlighet att se hur föreställningar om vi och
de andra formulerades inom Sveriges gränser.

Sverige och de andra: "Och dessutom var det dem
obekant, att även andra än zigenare foro omkring i
karavanvagnar"
I "Fyrväpplingens äventyr" beskrev Ernst Jotson hur två syskonpar
- Tor och Selma samt Birger och Linnea - som bodde nära varandra
och hade sällskap till och från skolan skulle utforska "en av dessa
zigenarvagnar, som kallas för karavaner" och som stod "borta på
heden",192 Såväl berättelsen som dess illustrationer präglades av

verklighet och realism. Tor och Selma kunde i princip vara vilka
barn som helst på landsbygden eller i ett mindre samhälle.
Det var Tor och Birger som "upptäckte" vagnen medan
"flickorna hade sprungit hit och dit bland skrevorna för att plocka
liljekonvaljer åt sin lärarinna och ej haft Ög011 för något annat." Efter skolan skulle de fyra tillsammans "ta sig en närmare titt på
dem."193

Författaren lokaliserade karavanen ännu en gång, till heden och
vid sidan 0111 de stora vägarna:
... där fyra vägar mötns; två av dem är dock blott smala stigar, som
gå tvärs över heden. Karavanen, som pojkarna hade sctt, var helt
nära därborta i en gräsbevuxen sänka. 194

Karavanen placerades både lågt och i utkanten av samhället. Den
hade ingen samhörighet lned det "moderna vägväsende" som beskrevs i skolraclion. 195 Däremot presenterades den statarstuga Agaton bodde i på ett liknande sätt från rättargårclsbarncns perspektiv,
191

också den låg "där nere",'-" Efter att karavanens position blivit tydlig trappades händelserna snabbt upp. De beskrevs via de föreställningar barnen själva sades ha om vad zigenare var fö.r slags männi-

skor:
Bäst som dc sutto där, ryckte dc alla till vid ett underligt ljud. -Vad
är det? Frågade '1'or, i det han såg sig omkring. Det låter som ett litet barns gråt: -Det ä,. ett barn, som gråter, sa Linnea. -Gråten

kommer bestämt från karavanen, inföll Birger. Tänk, om de ha varit framme och stulit någons barn? Som ni vet, göra dc det, om de
komma åt. -l\fen det kan ju vara deras eget barn, sa Selma. -Låt
oss gå dit och sel Föreslog Tor. De satte sig alla i gång i riktning
mot karavanen. Den stod, som vi förut omtalat, i en sänka. lvlarkcn
sluttade ner till kanten av fördjupningen, och dit ledde en knagglig
stig. 197

Det var Linnea som nillde det avgörande utslaget om att det verkligen var barngråt som hördes. Den andra flickan försökte också hålla
berättelsen på ett realistiskt plan genom att upplysa om en mer näraliggande förklaring än den Birger gav. Birger avskiljde zigenarna
som annorlunda och hotfulla eftersom de kunde ta barn medan
Selma hellre betraktade dem som lika vanliga svenskar. Författaren
upprepade återigen karavanens placering som dessutom konstruerats så att barnen kunde titta ner på den. Karavanen var både inträngd och avskild från omgivningen. Den enda vägen in och ut var
en svårframkomlig stig.
:N1isstänksamheten mot zigenarna eskalerades än mer:
Det vita bland buskarna befanns vara en klädkorg med ett litet barn
i. Barnet satt upprätt och grät. Flickornas hjärtan dunlmde hårt,
medan de närmade sig. Tänk, om det vore en stulen barnungeI Och
tänk, om zigenarna lurade bland ljungen och anföllo dem, då de såga, att barnet blivit upptäckt! Pojkarna kände sig också lite nervösa,
ehuru de ej ville visa det. 198

I texten spelade författaren skickligt med beskrivningar av det sätt
som både flickorna och pojkarna reagerade på. Det är oklart om
flickornas dunkande hjärtan berodde på att barnets gråt eller på
ögonblickets spänning. Lägg också märke till att flickorna var rädda
för överfall. Pojkarnas reaktion var inte lika påtaglig och den beskrevs i ett nytt stycke, skilt från barngråten, flickorna och hotet om
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överfall. Författaren ville ändå påpeka att pojkarna hade känslor
samt att de inte gärna visade detta.

Fortsättningsvis poängterades skillnaden mellan att vara eller inte
vara zigenare med hänvisning till utseende, klädsel och egenskaper:
Barnet var en riktig raring, ungefar ett år gammalt, med mycket blå
ögon och ljust hår. Det var säkert ingen zigenarunge. Det hade på
sig en vacker, vit klänning. en liten guldmedaljong hängde kring
halsen, och en skallra av silver och korall på ett band var rast vid
korgen. [...] -Jag är övertygad om, att barnet är stulet, sa Birger.

Titta på dess kläder! Jag undrar, var zigenarna kan hålla hus.'99

Tor svarade med att de borde leta upp en tidning för att se om
"någon belöning har blivit utfåst" eller så kunde de vara "ute på
tjuvskytte och sådant."200 Tor sade också "att han trodde, att zigena-

re alltid vara på rörlig fot, isynnerhet när de hade goda skäl att
götnma sig."

Fyrväpplingen räddar barnet undan vad de tror vara zigenare. Teckning av Maja

Synnergrcll ur: Folkskolans bamlid"ilJg 1935:33 s 215.

Framställningen återskapade betydelsen av fargers sociala och
kulturella betydelse. Genom att kontrastera mellan vad som var ljust
och mörkt, blått och brunt, ljust och mörkt, skapades en föreställning om vad som skilde svenskhet från främmande mörka folk-

193

grupper. Vidare kopplades zigenama till andra negativa egenskaper;
de var inga "raringar" utan sådana som dödade djur eller rövade
barn. I likhet med hur samer och personer i samtiden beskrev lägre
kulturer framställdes i vissa av skolradions program, beskrevs zigenarna också som rörliga och utan fast förankring till ett territorium.
Här kopplades rörligheten också till det faktum att det var ett sätt att
gömma sig undan samhällets rättvisa. Zigenarna framställdes som
motsatsen till de "förttoendeingivancie folk" som barnen bestämde
att Tor skulle söka hjälp hos, vilket kunde vara vem som helst som
kom körande i bil på landsvägen. Den som körde bil var underförstått både svensk och en person att lita på.
Samtidigt som Tor hämtade hjälp skulle de tre kamraterna föra
barnet i säkerhet. Det blev Selmas uppgift att bära barnet. Så uppenbarade sig såväl hjälpen, en man i en bil, som barnets föräldrar
och barnvakten. Både barnvakten och modern presenterades genom
tillhörighet med karavanen, klädsel och utseende: "De komma från
det ställe, där karavanen slagit sig ner. Det måste vara zigenarna."

En man och en kvinna kom springande: "-Vad gör ni med mitt
barn? frågade kvinnan, då hon hunnit fram. Hon var klädd i en
dräkt av tvinntyg och utom sig av ängslan." Barnvakten var skuldmedveten: "Flickan, som fyrväpplingen hade tagit för en zigenerska,
såg ytterst skuldmedveten ut. Hennes ansikte var rött, hennes hår
tovigt och tilltufsat.''201
Det uppdagades att barnvakten varit 1ned "en vän, som kOlli från

lantgården" och hon anklagade barnen för vad de gjort: "Och när
jag kom tillbaka, var lillan borta. Dessa otäcka barn hade stulit henne." lYren mannen i bilen kOlli till syskonskarans försvar: "-Jag tror,
att er sköterska n1åste ha vatit borta cn ganska lång minut. Dessa
ungdomar tycks ha funnit barnet ensamt och gråtande."lOl Mannen

höjde syskonparens status genom att kalla dem ungdomar i stället
för barn och han tog genast deras parti gentemot flickan som framställdes som lösaktig.
Den "godmodiga" fadern vars utseende elle.r klädsel inte beskrevs, grep så in och förklarade situationen vänd mot Selma som
"för sin del var alldeles yr i huvudet; allt kom så plötsligt och oväntat." Det visade sig att karavanen var mammans och pappans. Avslöjandet gjorde att fyrväpplingen kände sig "rätt enkel" efter sitt
misstag. Här trädde dock författaren in till deras försvar: "Men de
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hade ju menat väl, och de visste ju ej rätta sammanhanget. Och
dessutolll var det dClll obekant, att även andra än zigenare foro omkring i karavanvagnar."203
Den som utpekades som bov i dramat var barnvakten som inte

klarat att utföra sin uppgift, nämligen att se till det barn och den
vagn som lämnats i hennes "vård", Fadern sade: "Jag märker nu, att
flickan ej är pålitlig."204 Skolbarnen bemöttes däremot med beröm
och de bjöds in till karavanen.
När hela situationen förändrats och karavanen visat sig härbärgera vanliga svenskar I stället för zigenare framställdes den Inte alls
som hotfull längre. Tvärtom antog barnen "med förtjusning" inbjudan att "se, hur det såg ut I ett sådant kringfarande hotell". Besöket
blev "en mycket trevlig stund" för barnen. Familjens rörlighet var
Inte längre en källa till oro utan bara ett hinder för fortsatt umgänge:
... och vid avskedet sade babyns föräldrar, att de gärna skulle ha
velat träffa fyrväpplingen än en gång, men det kunde tyvärr ej låta

sig göra, eftersom de skulle bryta upp tidigt nästa morgon. 20S

Borta var beskrivningarna av karavanens placering, av färgsymbolik
och anspelningarna på hem- eller laglöshet. Det mest Intressanta är
att de negativa beskrivningarna av zigenarna lämnades oemotsagda:
det sades inte att zigenare inte stjäl barn, att de inte var tjuvskyttar
eller kringflackande för att gömma sig. FYl'Väpplingens misstag bestod inte i att de misstrodde zigenare utan enbart i att de inte visste
att även andra vanliga svenskar befolkade karavanen. När detta blev
uppenbart inkluderades samtliga I en positiv gemenskap. En flicka
ntpekades som skyldig till uppståndelsen genom anspelningar både
på hennes lösaktighet och att hon var zigenare. Samtidigt framställdes både fadern och den manlige bilföraren som sympatiska, överseende personer.

Motivet I berättelsen, att några svenska barn oskadliggör något
främmande och hotfnllt, förstärks av namnet på historien. En fyrväppling, ett annat ord för fyrklöver, har Inom folktron förbundits
med magiska krafter. Den kunde få speciella egenskaper. Den kunde
fungera I kärleksmagi, vilket anspelnlngarna på flickans sexualitet
anknyter till. Fyl'Väpplingen kunde dessutom avslöja häxor och användas som ontavvärjande medel. Det är ju just det barnen i berät-
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telsen gör. De avvärjer något ont. Förklaringen till fyrväpplingens
tillkomst är också intressant i sammanhanget. Den beskrivs sonl en

avvikelse. Denna kan bero antingen på genetiska förändringar eller
på miljöpåverkan, till exempel i form av ökad näringstillgång.2OG Båda dessa anspelningar förefaller meningsbärande. Detta anspelar på
att barnen fått sin magiska förmåga antingen genom ett gott genetiskt anlag eller en god näringstillgång.
I berättelsen gjordes det helt klart vilka hierarkier som skulle råda
i samhället. Att vara ungdom förknippades för det första med högre
status än att vara barn men att vara lösaktig flicka var i det sammanhanget det allra lägsta. Flickor och pojkar kunde leka tillsammans
men 111Cd roller som defmierades av deras respektive sociala
köns tillhörighet. Flickor tog hand om barn, plockade blommor, var
rädda och utsatta medan pojkar "upptäckte", var "modiga" och

hämtade hjälp. Flickor kunde ge sig in i äventyr men var samtidigt
svaga och ovana att snabbt anpassa sig till en ny situation. Kvinnor,
barn och zigenare presenterades utifrån utseende och klädsel medan

sådana framställningar helt saknades i fråga om männen. Att personifiera vissa egenskaper,

salU

att vara ljushårig, blåögd, propert

klädd, ärlig, "förtroendeingivande", laglydig och tillhörande ett specifikt nationellt territoriutn, innebar att man aut01natiskt inkluderades i en större gemenskap, ett svenskt vi.

I Folkskolans bart/tidning framställdes resande och äventyr både
som något positivt och något negativt. De var positiva om de resulterade i att huvudpersonen/ctna kom över rikedom, ofta i form av
egendom. Inte sällan innebar detta också att de flyttades upp i den
sociala hierarkin. Vi blev de som bemästrade och övervann allsköns
faror för att nå det mål som satts upp. Resan och äventyret var däremot negativt när huvudperonen/erna skulle komma till insikt om
att det bästa fanns hemma. Här var vi, de som vågade ångra sig, en
slags motsats till den klassiska hjälten. När det gällde synen på samhället var formuleringarna mer entydiga. Föreställningen mu ett hie-

rarkiskt samhälle där endast personer med sanuna status kunde gifta
sig tued varandra. Eftersom en persons status bestätucles av ekono-

miska tillgångar i stället för börd gav detta möjlighet till social rörlighet. I regel var det en pojke som höjde sig till en flickas status. I
detta samhälle fanns vidare en tydlig relation mellan folk och
kungamakt. Som en konsekvens av detta får vi göra tolkningen att
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ett vi formulerades kring de som delade ett sådant ideal. De andra
blev då de som illte önskade ett sådant samhälle utan i stället eftersträvade demokrati, jämlikhet och utjämning av skillnader genom
andra sätt än att bli rik. Upprätthållandet av skillnader blir också en
påtaglig ingrediens om man ser till hur föreställningar om kön formulerades. Manliga författare använde pojkar som norm medan
kvinnliga författare gjorde motsvarande med flickor. Om kvinnor
framställde pojkar kunde de få låna drag av flickors egenskaper; de
gjordes rädda och beroende av andra kvinnor. Om man var flicka
var således vi flickor och om man var pojke var vi pojkar. De andra
var personer av motsatt kön. I betättelsen om hur en zigenarkaravan

skulle utforskas återskapades samma skillnader mellan könen men
här utlades också det ljusa, blåögda och rättrogna som vi medan det
mörka och vilda var det främmande och andra.

Sammanfattande diskussion
Vid en jämförelse blir det uppenbart att skolradion och Folkskolans
barntidlling uppvisade såväl likheter som skillnader i sättet att f01IDUlera föreställningar om samhället och en demokratisk process.
Jag har använt en rad exemplen från skolradions sändning." om
Hedinexpeditionen för att visa att de återskapade föreställningar om
vad som kunde anses som högtstående respektive mindre utvecklade kulturer. Såväl nägot svenskt som något europeiskt beskrevs i
förhållande till detta. Vi delade en högtstående kultur. De andra var
de med lågt stående kultur. Här fanns paralleller till hur det främmande och de tilldra inom Sveriges gränser beskrevs. Det handlade
då om samerna som i samtida böcker om medborgarskap kunde
beskrivas som svenska medborgare filen aven annan H tas ",207 Fram-

ställningen av samerna hade många paralleller med hur främmande
och så kallade lågt stående kulturer beskrevs. Liksom dessa andra
kontrollerades samerna av naturen

S01ll

de på en gång stod nära och

var beroende av. Tvärtemot detta karaktäriserades högtstående kulturer av att naturen kontrollerades av 1nänniskan i stället för tvärt
om. Man behövde inte söka sig till andra världsdelar för att beskrivningarna av skillnaderna mellan folkslag skulle bli uppenbara. Detta
blir tydligt vid en jämförelse mellan hur bönder i Sverige beskrevs
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som egna företagare vilka ägnade sig åt odlingsexperiment och annan vetenskaplig jordbruksdrift och hur samerna framställdes som
utelämnade åt djuren och naturen.
Andra aspekter som framställde samerna som de alldra i förhållande till ett svenskt och högtstående vi var att de salmade ett territorium som kunde kopplas till deras folkslag. De saknade dessutom ett
gemensamt urspnmg. De hade annorlunda arkitektur och klädedräkter. Annorlunda var också deras språk och karaktärer. Samerna
hade svårt med teoretiska ämnen i skolan men hade praktiskt handlag och förmåga att reda sig ute i naturen. Deras kultur framställdes
utan framtidsutsikter. Den svenska folkskolan beskrevs som en naturlig norm och ett naturligt slutmål. Det angavs inga andra alternativ. Folkskolalls bal1ltidllillg formulerade en föreställning om de andra
som på flera punkter överensstämde med bilden av samerna. Men
nu var zigenare de andra. De var mörka, annorlunda klädda och utan

respekt för svenska lagar. De rövade barn och levde osedligt. De
rörde sig över stora ytor och deras hem var, liksom samernas skol-

sal, helt olikt hur man borde bo. Om resor annars omgärdades av
positiva konnotationer vändes detta i sin motsats när det kom till de

atJdra. Just deras rörlighet blev en markör för utanförskap.
Med undantag för nyss nämnda exempel framställdes resor som
något positivt i skolradion. De relaterades till kunskapsinhämtande,
god iakttagelseförmåga och vetenskaplighet. I förra kapitlet kunde vi
se hur det svenska samhället framställdes som statt i positiv utveckling. Man kan säga att båda aspekterna förstärkte en föreställning
om att samhällsförändring var något bra. Föreställningen om att det
fanns ett samband mellan natur, klimat och folkslag som så tydligt
målades upp med beskrivningarna av skillnaderna mellan högtstående och lågt stående kulturer byggde på ett idegods med rötter i
Montesqieus klimatlära. Under 1800-talet hade dessa ideer återskapats vla läroverkens litteraturunclervisning. 20B Den litterära tradition
som genomsyrat litteratutunclcrvisningen i de högre skolorna under
1900-talet har, enligt Bengt-Göran Martinsson, vilat på en språksyn
SOl11 implicerat "en föreställning om folk, nation, språk och litteratur
som _olika sidor av samma sak, en odelbar enhet."109 Företrädarna
för ett sådant perspektiv ville ha till stånd en utjämning mellan klasser och individer medan latinskolans anhängare önskade att upprätthålla dessa skillnader. 21O JämlikIletsidealet vilade även på upplys198

ningstidens ideer med dess tro på rationalitet, förnuft och möjligheten att via utbildning förändra samhällen. Yvonne Hirdman, Jan
Larsson och Hjördis Levin har visat hur dessa delar av upplysningstidens idegods återanvändes i 1920- och 1930-talens samhällsvisioner. 2l ! Det är i detta sammanhang vi ska förstå klimatlärans nytta.
Vad Sven Hedin och expeditionsdeltagarna tillförde klimatläran
var en tro på civilisationers möjligheter att höja sig över naturens

krafter och lagar. En väl fungerande kulturell gemenskap kunde ta
naturen i besittning och använda den efter egna behov och önskningar i stället för att låta sig styras av den. Att låta sig styras av naturen gjordes liktydigt med att tillhöra en lågt stående kulturell gemenskap. I Folkskolans bamtidllillg framställdes omgivningen utanför
hemmet som farlig och hotfull på samma sätt som naturen i de utomeuropeiska länderna i skolradion. Där huvudpersonen lyckades
besegra de faror som den ställdes inför - i forn1 av troll, magi eller
någon annan övernaturlig kraft - på sin väg mot rikedom formulerades indirekt en liknande föreställning

0111

civilisationens överlägsen-

het i jämförelse med det andm som i skolradion. 2l2 Och dessa starka,
unga, modiga och rationella pojkar uppvisade i princip samma egenskaper som Sven Hedin.
Om skolradion, enligt Michael Nerlichs sätt att tolka framställningar av resor och äventyr, i huvudsak var positiv till förändring så
konstruerade FolkskolaIlJ' bamtidllillg två föreställningar parallellt, både en positivt och en negativt.

A ena sidan kunde resan eller äventy-

ret vara ett medel för att förvärva egendom eller rikedom. Det primära syftet för huvudpersonen/erna var att höja sin ekonomiska

status vilket i sin tur gjorde det möjligt att få en högre sodal position. En fömtsättning för giftermål var att båda hade samma sociala
och ekonomiska status. A andra sidan kunde resan vara ett lnedcl
för att huvudpersonen/erna skulle komma till insikt om att ett hem
var den bästa av världar. Förändring liksom allt n)'tt var främmande
och negativt Endast kvinnor skapade sådana berättelser men det
fanns lnän son1 fonnulcradc en annan sorts förnöjsamhetsideal,

nämligen när det gällde ett bibehållet hierarkiskt klassamhälle. Båda
sätten att fratnställa resandet vilade

på föreställn.ingen

0111

att

salU-

hället skulle vara hierarkiskt och bestående, Här utttycktes ingen
vilja till förändring.
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I skolradions program reste både barn och vuxna. De vuxna var
uteslutande män medan barnen var både pojkar och flickor. Här
formulerades ett vi oberoende av vilket kön personerna hade, fömtsatt att de var barn eller män. Vuxna kvinnor var överhuvudtaget
inte närvarande i dessa program. I tolkskolans ban/tidning var barn
huvudpersoner. I de flesta fall var de pojkar men enstaka berättelser
och verser framställde flickor som hjältar och huvudpersoner. En
viktig aspekt var att det genomgående var barn som lämnade hem
och föräldrar, mötte det främmande och hotfulla, medan föräldrarna
stannade hemma och hoppades att barnen skulle lyckas i sina uppsåt. Överhuvudtaget framställde kvinnor och män huvudpersonerna
olika i tolkskolans bamtidlling. Kvinnor betonade samhörighet, rädsla,
osäkerhet och beroende av andra människor medan män betonade
mod, individualitet, aktivitet och företagsamhet. Män använde flickor i berättelser med pojkar som huvudpersoner för att framhäva
pojkens aktivitet medan kvinnor använde manlighet 80111 hot i berättelser med flickor som huvudpersoner alternativt att en pojke befriade en flicka eller strävade efter att uppnå deras gemensamma
mål. I<':vinllor använde också kvinnor i berättelser med pojkar som
huvudpersoner för att göra pojkar beroende av deras hjälp och omvårdnad, På detta sätt f0111mlerades en föreställning om ett vi och de
andm också i relation till vilket kön man tillhörde, För både pojkar
och flickor var vi det egna könet medan de an~ra var personer av
motsatt kön. Folkskollllls barntidnillg hade fler kvinnliga än manliga
författare och liksom i den samtida lärarinnetidskriften LärtJIillllejiil'
bllndet gjordes relationen mellan könen till en viktig aspekt i texterna.
Skolradions sätt att använda resan kan således tolkas

80111

en föt-

stärkning av, eller ett bidrag till, en positiv syn på samhällsförändring. Resande var något bra. Både på en konkret nivå, efter vad som
sades i sändningarna, och i överförd betydelse lned tesan som sym-

bol för samhället, presenterades en positiv föreställning till samhällsförändring. I Folkskolalls bamtidlling var resan också ett medel för att
nå ett utstakat mål, något positivt, vilket skulle kunna tolkas som att

samhällsförändring var något bra. Tolkningen är dock något missvisande onl man också beaktar de föreställningar om samhället S01n

kom fram i det övriga innehållet. En hierarkisk samhällssttuktur
gjordes till nortn. Men i sättet att formulera föreställningar om vilka
som var vi och de (lIlr1rtl sammanföll innehållet i tnedierna på ett på200

tagligt sätt. Föreställningarna formulerades i hög grad med utgångspunkt från hur man skulle bo, se ut och tala. Det var kring dessa
aspekter en rad avskiljande markörer formulerades och de relaterades också till en föreställning om att människor är av skilda folkslag.
Och skilda folkslag har, enligt dessa sätt att framställa det, olika sätt
att förhålla sig såväl till natur som kultur. Natur och kultur användes
både för att beskriva redan existerande skillnader och som utgångspunkter för skilda formuleringar.
Som vi har sett val' resat ett återkommande tema i både skolradion och FolkskolaIls bamlidllillg. Det var ett sätt att upptäcka både
det egna och andras samhällen. Blicken och språket skulle tränas för
att öka iakttagelseförmågan. Detta var en viktigt del i ett nytt medborgarskap. Detta blev ett sätt att granska både det egna och andras
samhällen. Samtidigt som demokratin skulle utbredas blev således
sorteringsinstrumenten förfinade. Frågan ska belysas ytterligare i
nästa kapitel gCl101n att studera i vilken mån barn fick ta sanuna
roller som folkskollärare i skolradiosändningar där barn deltog. Men
frågan om vi och de andra skall också ställas från en annan utgångspunkt, nämligen som en fråga om generationstillhörighet. Hur framställdes relationen barn-vuxna via sättet att satntala?
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KAPITEL 6

Barn och vuxna i samtal
Vi har hittills sett hur barn på olika sätt framställdes som aktiva,
deltagande och föredömliga exempel i skolradion och tolkskolans
bal1ltidning. Samtidigt har det blivit tydligt att idealet om aktiva barn
använts i relation till skilda medborgerliga ideal. I detta kapitel ska
intresset i stället riktas mot samtalspraktikerna, till sattet att tala. Med
utgångspunkt från den diskussion som fördes i kapitel ett om språkets betydelse för formulerandet av föreställningar vill jag ta fasta på
aspekten att språk inte bara förmedlar innehåll utan också är melllngsskapande handlingar i sig. Den övergripande fråga som kapitlet
syftar till att besvara är om barn gavs lika framträdande positioner i
samtal med vuxna som de vuxna sade att de skulle ha? Med andra
ord kunde barn få ta positioner som motsvarade eller till och med
överträffade de vuxnas i olika samtal. Vi kan med stöd från nutida
mediaforskning göra antagandet att budskapet i så fall fick större
genomslagskraft eftersom det då konununicerades på flera nivåer,

nämligen både som innehåll och praktik.! Mot bakgrund av de skilda
ideal om samhälle och pedagogik som formulerades i de lärarfackliga
tidskrifter som analyserades i kapitel två är det också av intresse att
studera om det fanns några väsentliga skillnader i program- och
textproduktiollcn av kvinnor respektive män saint hur flickor och

pojkar fick utttycka sig. Jag skriver fick uttrycka sig eftersom skolradiosändningarna framställdes som autentiska samtal medan de i själva verket var skrivna i förväg och repeterade av deltagarna. Dc sociala konstruktioner SOl11 kOll1111unicerades vla sättet att tala och be-

skriva innehåll återger därför

VI/XI/aJ

föreställningar om hur samspel-

et mellan barn och ·vuxna eller mellan barn skulle gestaltas,2

Som framgått av kapitel två pågick det i skolradions organisation
en diskussion kring vilka som skulle göra program för barn. Både
Gösta Bergman och Henrik Berglind argumenterade för intervjun
som den ideala programfonllcn framför andra. Intervjun framställdes

80111

bättre lämpad att anpassa innehållet efter barnens behov än

det traditionella föredraget.' Vad som sades i programmen skulle
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avpassas efter blir det sades. Helst skulle en skohnan med erfarenhet
av undervisning intcl'vjua en expert från något område i samhället.
Skolmannens roll bestod i att vara en slags översättare mellan samhället och skolan. Via honom skulle expertens fackkunskap göras
begriplig för skolbarnen. Endast skolmannen hade kunskap om såväl lyssnarnas kunskapsnivå som deras språkliga kompetens. Argumenteringen lyfte fram folkskollärarnas betydelse som programmakare men också föreställningen att barn hade skilda behov jämfört
med vuxna och att man borde göra särskilda program för dem.'
Sändningen "Med vägbyggare bland sprängskott och vägvältar" kan
användas som exclnpel på hur ett sådant intetvjuprogram kunde se

ut. Med utgångspunkt från hur de vuxna positionerades i detta program kan vi sedan göra jämförelser med de positioner som barn fick
ta både i relation till vuxna men också i förhållande till varandra i
andra sändningar. 5 Innan den analysen kan ta vid ska några tllctodiska aspekter beröras.
Norman Fairclough anvisar en metod för hur sodala relationer
ko!nmuniceras i språkliga praktiker, till exempel samtal mellan män-

niskor. Jag har kartlagt skolradioprogram och barntidningstexter
med utgångspunkt från hur frågor och svar distribuerats. Tal som
inte var1t direkta frågor eller svar har jag fört satnlnan i en samlande
kategori kallad övriga yttranden. Resultatet presenteras i tabell sju i
bilaga tre. Utifrån dc sttukturer som blivit synliga via denna första
grova sortering har materialet sedan analyserats med utgångspunkt
från turtagning och frågesttuktur. G Dominerade direkta frågor och
svar sanltalen eller fördes de via andra strategier för turtagning?

Förstnämnda förhållande implicerar, enligt Faric1ough, tydliga maktskillnader mellan deltagarna medan sistnämnda tyder på att det råder
en jämlikare maktfördchung i ett samtal.' Andra följdfrågor har varit
av typen: Styrde den som ställde frågor samtalet genom att introducera nya älnnen, rikta frågorna till en speciell person eller genom att
ställa förhörs ftågor alternativt slutna ftågor. Förhörsfrågor är av det
slaget att frågeställaren redan vet svaret och de syftar till att kontrollera kunskapen hos den SOln svarar. Slutna ftågor är sådana som
bara kan avkrävas ett rätt svar. Båda dessa frågetyper lämnar lite utl'Ytnme för den

SalU

svarar att styra eller tillföra samtalet något. De

placerar frågeställaren i en maktposition. Olika typer av svar har tolkats på liknande sätt. Om till exempel en elev ger svar på en fråga
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utan att den riktats till vederbörallde har detta tolkats som att det
ger den som svarar en stark position i samtalet. 8 Genom att utveckla
analysen kring frågor och svar har framställnillgen nedan centrerats
kring exempel där distributionen av makt enligt min bedömning blivit särskilt tydliga. Med makt menar jag framför allt aspekter av sättet att framställa kön och generation i materialet. Vi börjar med en
sändning av och med två vuxna mallliga deltagare, en folkskollärare
Intervjuar en expert. Hur ser det ut?

En ideal programform: En folkskollärare intervjuar en
expert
I "Med vägbyggare bland sprängskott och vägvältar" intervjuade
folkskollärare Bror Sjögren vägingenjör Dahlberg om "den moderna
vägfrågan".9 Såväl titeln på programmet som beskrivningen av den
fråga som skulle behandlas pekaf mot att man ville framställa sändningen som en del aven framåtskridande tidsanda. Lyssnarna skulle
befinna sig mitt i en "modern" frågas centrum, en fråga som, av titeln att döma, både hördes och tog plats. Inuycket av att det skulle
låta mycket förstärktes av illustrationerna i skolradiohäftet. På fotografier kunde lyssnarna se arbetare med spett och släggor i högsta
hugg. Musklerna spändes under skjorttygen. Att fotografierna tagits
minst ett år tidigare från någon annan byggplats framgår inte utan
det är känslan av att vara på plats, här och nu, som hålls fram också i
sändningen. Detta var innan de första reportagebilarna tagits i bruk
och de ljudeffekter som användes för att ge autenticitet togs från
gran111lofonskivor,lO Folkskolläraren som, enligt sitt eget sätt att ut-

tycka det, tagit initiativ till programmet skapar en illusion av att lyssnarna vill befinna sig mitt bland handlingarna, i en samtida
"verklighet" utanför klas Slummen:
Och dom vill nog också vara med här ute och se på väf,'1lrbctena.
Allt det här vid vägarbeten meJ sprängskott och 'eld i berget' och
ångvältars rassel det är pojkarnas förtjusning. [... J ',. känner dom
också bra till. [... J ... ja, allt som sker på vägarna har deras stom intresse, och det är nog inte bara av ren beundran för det nya. Il

Via radion skapar programmakaren en bild av samtiden som stadd i
positiv och förändring och att skolbarnen själva egentligen önskar

205

vara delaktiga av denna utveckling. Genom att göra sig själv till talesman för vad skolbarnen tänkte och tyckte framställde han sig
själv på ett positivt sätt i relation till lyssnarna, som i detta fall framför allt förväntades vara pojkar. Som citatet visar menade folkskolläraren att han visste både vad skolpojkarna kunde, tänkte och tyckte.
Under programmets gång gjorde sedan folkskolläraren referenser till
skolbarn vid ytterligare sju tillfällen. Den intervjuade experten gjorde
det aldrig. Sjögren förstärker således föreställningen att folkskollärare var de som kunde tillvarata skolbarnens behov och önskningar.
Men folkskolläraren framställde inte bara sig själv som kunnig
om skolbarns behov utan också som lika dem. Genom sitt sätt att
ställa frågor till experten gjorde han sig i någon mån till en ideal elev.
Folkskolläraren sade rent ut att hans fackkunskaper på vägområdet
inte var så stora och att han därför var "bra tacksam" eller
"intresserad av att höra" om de kunskapct ingenjören var i besitt-

ning av. När frågor formulerades var det av folkskolläraren medan
ingenjören levererade svar, Frågorna var sådana där frågeställaren

inte på förhand visste svaret. Men det är tydligt att oknnnigheten var
något positivt hos folkskolläraren samtidigt som expertens fackkunskaper var ett kapitaL Framför allt så tyder sättet att använda jagform på att folkskolläraren hade en tydlig egen roll i intervjun. l
program där skolbarn ställde frågor fick de aldrig använda jagform,
vilket däremot Sjögren gjorde. 12 Att samtalet till stor del konstruerats kring andra sorters yttranden än frågor och svar talat också det

för att det skulle råda jämlikhet mellan talarna.
I sändningen fick folkskolläraren exponera sin kO!npetcns, den
att tala för och till folkskolebarnen på ett för dem begripligt sätt.
Också i de fall där samtalet pågick utan att frågor och svar levererades blir folkskollärarens roll som ett slags förmedlare eller översättare av fackkunskap tydlig. Det var inte ovanligt att folkskolläraren
kom med ett påstående som fackmannen bekräftade genom att precisera innehållet eller ge en mer elaborerad beskrivning:
[Folkskollärare] Sjögren: Jag såg i en tidning, att de ä fråga
om att göra en ny distriktsindelning, så det blir ett mindre
antal vägdistrikt. Vart och ett skulle då omfatta ett större
område än nu.

[Vägingenjör] Dahlberg: Jo. Förra årets riksdag fastställde en
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ny väglag, Enligt den blir antalet vägdistrikt f,Q,m, 1937 avsevärt minskat, troligen blott till något mindre än hälften av
det nuvarande. Även i en del andra avseenden blir det stora
förändringar genom den nya väglagen. [...] Tillsynen och
kontrollen över vägväsendet utövas av vägingenjören. En
sådan finns då [ör varje län. Han ä tjänsteman inom vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i Stockholm. 13

Här ges också exempel på att folkskollärarens och vägingenjörens
positioner konstrnerades olika genom de hänvisningar respektive
talare gjorde för att belägga sina tankar och kunskaper, När folkskolläraren gjorde en referens till något han läst i tidningen svarade
ingenjören med att hänvisa till riksdagens lagstiftande arbete, I
samma yttrande fortsatte Dahlberg med att klargöra hur förhållandet mellan vägstämmor och vägstyreIser var utformat. Han beskrev
då något som folkskolläraren nämnt ett par yttranden tidigare utan
att kunna ge en tydlig bild av organisationen, Dahlberg refererade i
andra svar till vägingenjörer som utövade tillsyn och kontroll, till en
tjänsteman i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Stockholm, till statliga trafJkmyndigheter, statsmakterna och allmänheten, Folkskollärarens hänvisningar var av ctt helt annat slag. Föruto111, som redan
nämnts, folkskolan och skolbarnen refererade han till vad som stått i
tidningen, till arbetslösa, till "vad han hört folk tro",!4 Folkskolläraren blev därmed vi med folkskolans värld och ni i relation till Dahlberg och hans sCir,
Folkskollärare Sjöberg och vägingenjör Dahlberg konstrnerades
således i helt skilda positioner som medborgare, Sjöberg skapades
som företrädare för den vanliga medborgaren som fJck sina uppgifter om samhället vla tidningen och son1 inte hade några precisa kunskaper om hur makten var organiserad. Men han var intresserad av

att skaffa sig sådana kunskaper och han var själv aktiv i sitt sökande
efter svar, Dahlberg företrädde å sin sida ett expertsamhälle, Han
var i besittning av den sortens specialkunskap som Sjöberg saknade,
Experten kunde uttala sig om de nya förhållanden som rådde inom
väg- och bilväsendet, ett område som beskrevs statt i snabb förändring och utveckling vilket därmed blev något positivt. Folkskolläraren och experten framställdes SOlU lika viktiga inom sina respektive
olnråden och i sina respektive roller kompletterade de varandra.
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Den ena var i besittning. av expertkunskap som den andra kunde
förmedla via radion. Folkskolläraren framställdes både som uttolkare av skolbarns behov och som företrädare för ett aktivt medborgarideaL Som analysen visat fanns således en överensstämmelse mellan

de ideer folkskollärarna i skolradion stod för och hur de sedan i
praktiken utformade programmen. Den ena aspekten blev en förstärkning av den andra. Samtidigt S0111 de vuxna, S0111 vi sett, placerade sig själva i roller som föredömliga medborgare i skolradions
sändningar talade man på konferenser om vikten av att göra de lyssnande skolbarnen delaktiga. 15 Överensstämde idealen och praktiken
också när det kom till barnen? Frågan kommer att besvaras genom
att se om barn placerades i positioner S01n motsvarade de som folkskolläraren och experten fick ta. Fick de skilda men jämbördiga positioner i samtalet? Eller konstruerades barnen som en egen kategori
med låg status? Frågorna besvaras med utgängspunkt från sex sändningar där barn deltog.

l'

Barn och vuxna i samtal: Barn som folkskollärare eller
experter?
Om vi jämför hur yttrandena distribuerats i de sex program med
medverkande barn och det med folkskolläraren och ingenjören är
det möjligt att göra två konstateranden Ofr tabell sju i bilaga tre).
Vad gällde de tre program som till en övervägande del konstruerats
kring frågor och svar är två aspekter tydliga. För det första: I likhet
nled hur de vuxnas roller konstruerades i programmet "lvIed vägbyggare bland sprängskott och vägvälter" med avseende på vilka
som ställde frågor och levererade svar, är det tydligt att de vuxna
placerats i 1110tsvarande positioner som folkskolläraren i två program. Det betyder att den vuxna ställde frågor medan barn producerade svar. Barnen hade fått roller som tllotsvarade expertens. I båda

dessa sändningar var de vuxna programmakarna också folkskollärare
i praktiken. l7 För det andra fanns ett program med omvända förhållanden mellan deltagarna. Där fick de två barnen vara de som
ställde frågor till en fackman. Barnen skapades således i roller liknande den SOln en översättande folkskollärare idealt skulle inta,18
Den vuxne som gjorts till expert var yrkesutbildad. 19
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För de tre övriga programmen kan andra mönster urskiljas. De
har i högre grad byggts upp kring övriga yttranden i stället för frågor
och svar. För det första fick en vuxen ta motsvarande roll som folkskolläraren i två sändningar medan barn fick ta expertrollen. Detta
var pojkar. 20 För det andra avviker ett program på flera punkter från
de övriga. De medverkande barnen, två flickor, stod för både den
största delen övriga yttranden, frågor och svar i sändningen. Den
vuxna hade alltså fått minst talutrymme men när hon talade var det
framförallt via frågor,2l Hittills har programmens struktur studerats
på en övergripande nivå. Vad händer om materialet g1:anskas närma-

re? Vilken slags frågor, svar och därmed kunskap fick de olika personerna bli bärare av? Kan man säga att barnen skapades i roller
motsvarande folkskolläraren eller experten?
Vi börjar med de program där vuxna ställde frågor och bam levererade svar. I Lorentz Larssons och Ebba Berggrens sändningar
var programmakarna lärare och de vuxna i sändningarna fick ställa
en stor andel frågor till de deltagande barnen. I båda fallen rörde det
sig om att de vuxna ställde frågor av förhörskaraktär, de visste redan

svaren på frågorna. Den här typen av frågor kan tolkas på två sätt.
Dels kan man betrakta dem som kontrollerande då det gällde att se
hur mycket barnen visste sedan tidigare. Dels kan de förstås som
vägledande frågor som skulle få bamen att själva dra sina slutsatser,
vilket var överensstämmande med de ideal

S0111

omgärdade trettio-

talets reformpedagogik. Denna pedagogik förespråkade nämligen att
läraren skulle vägleda barnen så att dessa själva skulle komma fram
till ett svar, I sändningen av Lorentz Larsson där barnen Ingvall och
Ann-Marie var med blev båda dessa aspekter tydliga:
Lärare: [...] Vet ni va

de e för en?

luvall och Alltl-l\hrie: ?
L: Ajo, tänk efter, den kostar 25 öre.
I och A.M:?
L: Inte. Se här, så här ser den ut.

I och A.M: Ah! Ahnanackanl
L: Ja, den e en utmärkt uppslagsbok, Visserligen står de inte
riktigt lika mycke i den som i Nordisk Familjebok, men bra
mycke. Vad bmkar du använda almana~kan till Al1ll-I'vIari?
A.lvI: Se efter vilken namnsdag de e'. L: A du då Ingvall? I:
Se vilket datum de c. L: Ja, de enog bra, men de står många
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fler saker i almanackan. Vi ska se, va vi kan hitta på å titta

efter i den. [...]22
En närmare granskning av texten visar att läraren utsatte barnen för

förhör snarare än att han försökte vägleda dem. En avgörande faktor var att barnen inte kOl11 fram till ett sval" I<araktären av förhör
förs tärks ytterligare av lärarens hänvisningar till deras ticligare samtal
då de kunnat svaret på frågan. Indirekt framstår barnen som ouppmärksamnla eller glömska när de inte lyckas leverera det svar läraren
önskar. Trots dessa ledtrådar kom barnen inte på svaret förrän lära-

ren visade det för dem, vilket gav läraren hög status. Men att läraren
skulle ha en högre position blev ännu tydligare på andra sätt. Han
definierade först själv vad han ansåg vara ahnanackans goda kvaliteter innan han efterfrågade barnens synpunkter. Barnens svar bemöttes men de fick inget inflytande över det fortsatta samtalet. De-

ras förslag avfardades och läraren bestämde själv vad de skulle använda ahnanackan till. Tidigare i samtalet hade läraren också bestämt
att en tvist mellan barnen skulle lösas luedan de själva inte längre
visade något intresse av detta. Aven här var det läraren sonl visste

det rätta svaret och således också vilket av barnen som skulle få rätt.
Läraren placerades i en självpåtagen medlarroll mellan barnen. Inget
av barnen riktade något tal till läraren, vilket också kan tolkas som
att hans position var betydligt högre än deras eftersom det var han
som tog initiativ och bestämde vad de skulle tala om. Här fick således inte barnen ta roller som experter eftersom de fick ge en annan
sorts svar än ingenjören. Samtalet kan karaktäriseras som prov på

hur ett hierarkiskt samtal mellan lärare och elever gestaltades för
lyssnarna i praktiken samticligr som ideellet var att få barnen delaktiga
och aktiva.
Folkskollärarinnan Ebba Berggrens program med dottern Sigrid
var mindre entydigt i positionet'ingen av barn- och vuxenroller.

Också här ställde den vuxna förhörsfrågor. En stor skillnad mellan
sändningarna var dock att den luedverkande flickan i Berggrens

program fick rikta frågor till den vuxna och därmed delvis leda
samtalet. I'vlcn det var frågor av ett helt annat slag än de som den
vuxna ställde. Flickan visste inte svaren på sina frågor utan förväntade att den vuxna var i besittning av den efterfrågade kunskapen, till
exenlpel:
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S. [Sigrid]: 1vfen varför talar mor om tonen hela tiden? Det
har man väl bara i sång?
J. [Ebba Berggren]: Nej, det fInns både sångtoner och talto-

ner. Om jag tar ... [...]

[...J
S.: Hur ska jag veta, när jag kommer i målbrottet?
J. :1\Jan bmkar känna, att det liksom tar emot) när man
sjunger. Rösten låter l., .]23

I likhet med folkskollärare Sjögren ställde flickan frågor för att få ny

kunskap. Därmed gjordes flickan till översättare av kunskap mellan
experten och de lyssnande skolbarnen. Hennes kompetens bestod i
att hon visste hur barn utttyckte sig samt vad de förstod och inte
förstod. Flickan positionerades således både i en traditionell elevroll
och som folkskollärare i sändningen samtidigt som den vuxna kvinnan både blev traditionell lärare och ett slags expert inom sitt område. Båda överskred således på förhand antydda föreställningar om
vilka roller de borde inta.
Folkskollärarinnan och skolbibliotekarien Karin Skerfes "Hur
man använder telefonkatalogen))24 var inte likt något annat progranl

eftersom bamen stod för merparten av samtalet och de styrde själva
den övervägande delen dess innehåll. Det kanske mest anmärkningsvärda var den vuxnas låga deltagande i programmet, vilket
kommer att diskuteras mer utförligt under nästa mbrik om samtal
mellan barn. Här kan vi nöja oss med att konstatera att flickornas

roller varken kan jämföras med folkskollämrens eller expertens. Den
vuxna lärarinnan både fick en stark och en svag position när hon

deltog. Den var stark när hon ställde förhörs frågor till flickorna eller
när en av flickorna ville få hennes gillande. Men samtnantaget fraln-

ställde programmet flickornas arbete som så självständigt och framgångsrikt att de lyckades få fram kunskaper som fröken inte visste.
Flickorna fick sedan utsätta fröken för sina egna förhörs frågor vilka
fröken inte kunde ge svar på. Vi kan anta att det var ett radikalt
grepp att franlställa interaktionen tnellan barnen och den vuxna som
omvänd, flickorna fick vara lärare och den vuxna elev. I andra program där barn framställdes S01ll lärare intog vuxna andra vuxenrol-

ler.
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Det mest entydiga exemplet på hur barn kunde positioneras i en
roll som liknade folkskollärarens i "Med vägbyggare bland sprängskott och vägvältar" var forstmästare Vestmans sändning om virkes-

avverkning. I sändningen fick de deltagande pojkarna ställa ett stort
antal frågor som den vuxne besvarade. Programmet framställde
därmed pojkarna som de som bestämde innehållet i samtalet och de
förde samtalet framåt med sina frågor. De visste inte svaret på frågorna och den vuxne fick dälmed ta en expertrollliknande ingenjörens. 25 Pojkarna kunde också ställa frågor där det gällde för den
vuxne att verifiera något pojkarna hört på annat håll, precis som
folkskolläraren gjorde med ingenjören:
Ante: Åre sant farbror att dom hade hushållerska här i vintras dom som högg å körde här?
F.F [Harald \Vestman]: Jaa rvfattssoll påstod de å de va den
bästa vinter han hade vari me på på 40 år sa h'atl. Ja dom ha~
de de på den här platsen för de va så pass mycke folk å det
gick att ordna. ", 26

En annan likhet mellan de två sändningarna var att andelen övriga
yttranden var lika stort för barnen och den vuxne som tnellan de

båda vuxna, vilket gav samtalet en mer jämlik än hierarkisk struktur.
Två sändningar utanför skolan, skapade poj~arna som självständiga experter medan flickorna fick ta roller som liknade folkskollärares. Flickornas positioner liknade dem som de vuxna männen tog i
samma sändningar. I båda sändningarna ställde den vuxne en st01'

andel frågor som pojken gav svar på,27 Programmet om ett besök på
enlantmannaförening placerade pojken Ragnar i en position liknande expertens. Han besvarade frågor alternativt kom med kompletterande info1'1nation, Ragnar tilltalades flera gånger 1ned förnamn, han

fick tala i jagform och relatera sina svar till egna upplevelser alternativt till sin pappa för att låna auktoritet åt det han sade." Den vuxne
i sändningen, som var folkskollärare till yrket, lyfte också fram Ragnars initiativ. Såväl i sändningens början som slut påpekade han att
studiebesöket varit Ragnars ide och att det blivit möjligt tack vare
Ragnars pappa 2 ' RagHar hade dessutom fått ett speciellt uppdrag av
läraren och när han redovisade sina resultat för1nedlade han nya

kunskaper till både läraren och kamraterna. Ragnars berättelse om
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pappan var ny även för läraren som därför hade att lita till Ragnars
version. Men här kan man ana en ambivalens i lärarens förhållnings-

sätt till pojken. Som för att återta en del av sin statns påpekade läraren att pappans erfarenheter inte var originella ntan eli exempel
bland en rad andra och han försökte göra Ragnars framställning mer
generell genom att hänvisa till en allmän historisk förändring:
L. [Olof Berg]: Det var ju en riktigt trevlig berättelse om hur

den här lantmanllaförcllingen bildades. Det är ju klart, att
precis så här har det väl inte gått till överallt. Och ni förstår
ju också, att det finns föreningar, som är äldre och som är

yngre än den här. [...] l\'len själva grundtanken är ju förstås
densamma. 3o

I citatets sistanlening ansluter sig läraren igen till Ragnars sätt att

beskriva föreningens bakgrund. Med undantag från när Ragnar presenterade resultaten av den uppgift läraren gett honom så visste läraren svaret på de frågor han ställde till barnen. Dessa förhörsfrågor
fick enbart Ragnar besvara. Den andra barndeltagaren, flickan Lisa,
gavs en helt annan position.

Lisa nämndes inte i introduktionen och hon fick minst antal yttranden. Hon fick aldrig uttala sig i jagform och hon tilltalades bara
en gång med förnamn och då relaterades hon till en kvinnlig sfar
nära hemmet." Om Ragnar besvarade frågor eller kom med kompletterande ytttanden så var Lisa en som ställde frågor. Lisas position

kan beskrivas på två sätt. Hon framstod å ena sidan som vetgirig, en
SOlU ville lära sig 111er. Hennes frågor kunde besvaras vilket gav henne ctt visst inflytande över samtalet och hon framstod SOIU översät-

tare av expertkunskap på liknande sätt som den ideala folkskolläraren. 32 A andra sidan gjordes hon till den oinvigda i jämförelse med
Ragnar. Förutom att han fick svara fler gånger än Lisa och aldrig
ställde frågor, så skilde sig svaren mellan de båda åt. Ragnar refererade upprepade gånger till sina egna erfarenheter och upplevelser.
Dessa kunde, sonl sagts, i sin tur förstärkas lued referenser till fa-

dern, en vuxen med framträdande position i lokalsamhället. Så här
olika kunde Lisa och

Ragna~ komtnentera
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samlna företeelse:

Lisa: Usch, så svart och otrevligt!
Ragnar: Och så led att sprida sen. Jag var med och spred

sånt där i fjol, och jag stökade till mej alldeles förskräckligt,"
Ragnar fick ge ett mer elaborerat svar och i detta exempel framgår
hur han fick beskriva sin tidigare erhållna kunskap och erfarenhet av
verksamheten. 34 Ragnars svar visade, sammantaget, att han visste
vad som hände såväl i en lokal lantmannaförening SOln i andra
världsdelar.
Ungdomslaget Viljan presenterade en bild av ungdomen som
viljestark, det var "flickor och pojkar som vet vad dom Vill".35 I påannonseringen av programmet och i skolradiohäftet påpekades att
såväl sändningen S0111 lyssnarna måste hålla sig "till verkligheten".36
I programmet ställde den vuxna, farbror Andersson, ett stort antal
frågor och de allra flesta var riktade till den ena pojken, Kalle. Det
var hans vanor och beteende som skulle förändras. Frågorna handlade om Kalles privaciiv, om vad han gjorde med de pengar han till
äventyrs tjänade. Om tnan ser till aspekten att frågeställaren inte
visste svaret på frågorna var det samtna sorts frågor som experten
fick av folkskolläraren." Vad som kan tyckas intressant är att det var
pojkens och inte flickans privatliv som drogs fram i offentligheten.
Kanske var det anknytningen till ekon01ni som gjorde detta möjligt," Att Kalle fick ett stort antal riktade frågor av Andersson talar
för att han fick en stark position i samtalet. Däremot besvarade inte
Kalle några oriktade frågor eller yttranden vilket Margit fick göra,
vilket talar för att hon också skrevs fram i en stark position. Hon
ställde också frågor i högre utsträckning än Kalle.
I samtliga fall där Margit själv fick ta ordet efter Andersson bemötte han i sin tur vad hon sagt, vilket gav flickan en stark position. 39 Andersson vände sig till Margit vid fcm tillfallen varav det
ena innehöll en uppmaning om att hon skulle hjälpa till och föra
bok. Hon skrev upp de beräkningar som Andersson fick fram genom att ställa frågor till I(alle. Andersson berömde sedan hennes
insats och menade att bokföringen skulle utgöra g1und och inspiration för Kalles beteende. Margit och ledaren förstärkte därmed varandras åsikter och de stod för den rätta l110ralcn gcntemot pojkarna
vilka skulle övertalas till ett sundare och mer sparsamt leverne, idecr
som Kallc underkastade sig i slutet av sändningen:
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Andersson /skrattar/: Här har du 25 öre, Kalle. Ska du
stanna kvar i Viljan då'. Vi ska resa till Gotland i sommar.
Kalle / ganska stukad/; Inte ska farbror Andersson ... J a vill
inte ...
Ivfargit: A va inte dum nu, Kalle, när farbror Andersson vill
så ...
Andersson /leende/: De säjer ja me, när Andersson vill så,
varför skulle inte Kalle villa. Var inte dum nu. / B!ifaldgiir il/g811 tik, ltJeJlllJållgfaldglk alla fika'; Här har du 25-öringen.
Kalle / generad och lite tjock i rösten/: Ja, tack då ....10

Exemplet visar hur Margit fick förstärka Anderssons budskap genom att uppmana Kalle att göra som Andersson föreslagit. I den
rollen blev hon en översättare av den rätta moralen till lyssnarna.
Andersson intog i sin tur en distanserad hållning och talaqe 0111 sig
själv i tredje person, precis som Margit gjort ticligare i sändningen.
Liksom Lisa bitvis konstruerades i en position som liknade den ideala folkskollärarens i den sändning SOl11 refererats ovan så gjorde
Margit det här. I ungdomslaget fanns dessutom ett tydligt samarbete
mellan mannen och flickan då båda förespråkade samma goda moral. En allians mellan en man med hög status och en kvinna med låg
status framställdes här som en lyckad kombination.
Sammantaget framställdes flickan som en person med förhållandevis framträdande position i samtalet. Och både hennes och Anderssons positioner kan jämföras med folkskollärarens/ översättarens. Fast det finns en väsentlig bkillnad i konsuuktionerna. Det är
tydligt att pojken gjordes till expert vad gällde sitt eget individuella
liv. lvren folkskollärarrollcn presenterades som den som var bärare
aven moral vilken skulle gälla på en samhällelig nivå. Folkskollärarrollen gjordes till bärare av de värderingar som skulle gälla för kollektivet. Det gällde för individen, här i rollen sonl expert, att rätta sig
efter de värderingarna, vilket Kalle bokstavligen också gjorde i slutet
av programmet. Han accepterade motvilligt att träda in i en kollektiv
otdning.
Genomgången har visat att barn framställdes i roller både SOl11
experter och översättare i sändningar där barn deltog. De placerades
i starka positioner både genom att v<lra sådana S0111 forl11uletade och
sådana SOl11 besvarade frågor. Plickor fick ta roller S0111 l110tsvarade
folkskollärarens, SOl11 översättare aV kunskap till lyssnarna. I regel
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skedde detta genom att ställa frågor utan att veta vad svaret skulle
vara. Pojkar fick både ta roller som folkskollärare och experter, vilka
val' l besittning av svar

80111

frågeställaren inte kunde. lYren det fanns

också sändningar där barn lämnade svar som frågeställaren redan
visste svaret på, så kallade förhörs frågor. I dessa program liksom i
de övriga intog de vuxna deltagarna de starkaste positionel1la. De
kunde ta sig rätten att tilltala barnen med du eller förnamn vilket
barnen aldrig fick göra gentemot någon vuxen. 4 ! Men flera program
inleddes lned samtal mellan barn utan att någon vuxen deltog. Hur
posicioneracics flickor och pojkar i sådana prograln?

Samtal mellan barn: Samspel eller konflikt
Tre av de sändningar som redan diskuterats började med att två eller
tre barn samtalade utan att någon vuxen var närvarande.

"Almanackan vår mest spridda uppslagsbok" och "Hur man använder telefonkatalogen" hade, som sagts, handlingen förlagd till skola11. 42 "Små ovanor - stora pengar" utspelades därcnlot i en ungd0111sförening. 43 Dc två förstnämnda var gjorda aven man respektive en kvinna och det sistnämnda aven man. Sändningen av kvinnan

innehöll enbart flickor medan övriga hade både flickor och pojkar
som deltagare.
Det program som framställts aven kvinna utmärktes av att bar-

nen deltog i så hög utsträckning. Den dominerande samtalstypen
mellan flickorna var övriga yttranden, vilket 1110tsvarar hur samtalet
tnellan den tidigare nämnde folkskolläraren och experten var konstruerat. I sändningen om almanackan var däretnot magisterns del-

tagande högt och han riktade frågor till eleverna. Eleverna riktade i
sin tur enbart svar till magistern medan satntalet mellan eleverna
kunde innehålla andra yttranden. Båda sändningarna inleddes med
samtal mellan de deltagandc barncn utan att någon vuxen var närvarande.

När almanackan skulle studeras fick IngvalI inleda genom att
rikta en fråga till Ann-Mari. Efter bara några turer uppstod en motsättning mellan de båda som de in te lyckades lösa på egen hand. De
hänvisade till sig själva och egna erfarenheter för att leda sina respektive al'gumcnt i bevis:
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lngvall: Vart ska du skicka de' vykortet?
Ann-r·"Iari: Till Köpenhamn.
l: Köpenhamn?
A.ni: Ja, se själv) ja har varit där på skolresa.
l: l Köpenhamn? De' c fel frimärke.
A.ni: Dc' e de visst inte.
l: J o, de e de visst.
A.M.: Det vet väl inte du.
l: Vet inte ja, va? Ja har skickat kort flera gånger till min kusin i Amerika. De ska va iS-öres frimärke, för de e utlandet.
A.M.: De ska dc visst inte för vykort.
l: Dc ska de viss t.
AJ.. .1.: Tyst, magistern kommer!H

Som utdraget visar fick magistern komma in i samtalet innan de två
barnen löst meningsskiljaktigheten dem emellan. Det blev sedan
magistern som i huvudsak styrde samtalet, vilket påtalades i förra
avsnittet. Däremot är det tydligt att manuskriptförfattaren använt
tnagisterns ankomst för att skapa en form av solidaritet mellan barnen. Med magistern som den andra, en utan1stående med högre
makt, kunde barnen uppnå åtminstone en temporär enighet. Solidatiteten mellan barnen fanns därnled enbart i en delad underordning
och den fick heller inte stadfastas på något annat sätt. Under resten
av programmet tilltalade aldrig barnen varandra utan hela samtalet
fördes via tnagistern. I den delade underordningen fanns dock en
sorts jämlikhet mellan flickan och pojken eftersom samtalet fördes
via andra former än frågor och svar. 45 Ingvall ställde i och för sig en
första fråga men Ann-l'vfati fick å andra sidan annonsera magisterns
ankomst. Slutsatsen blir att båda gjordes lika maktlösa, både i förhållande till varandra och i förhållande till den vuxna, eftersonl deras
sätt att satntala ledde till att kOllullunikationen låste sig. Den återtogs aldrig senare i sändningen.
Att konstruera eleverna som_ inbördes oense gav detll en entydigt
svag position i förhållande till den vuxna. Därmed riskerade de aldrig att uttuana, försvaga eller ens utjämna den starka position läraren
fått genom sitt sätt att kommunicera. Indirekt blev det också tydligt
att elever inte klarade att lösa problem utan att en lärare hjälpte dem.
I'vfen om vi tolkar resultaten tued utgångspunkt från samtidens ideer
om hur folkskolans elever idealt skulle I)äg/edas fram till rätt lösning
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på ett problem kan lnagisterns agerande ändå tolkas som i överensstämmelse med detta. Han ställde hela tiden frågor för att eleverna
själva skulle k01lllna fram till lösningen. Men progranunakaren
sträckte sig inte så långt som till att dessutonl ge elefJerna en stark position i sändningen. Detta fick därenl0t Ebba och ivIärta vara med
om.
Sändningen om hur man skulle hitta i telefonkatalogen hade skapats kring lika delar övriga yttranden, frågor och svar mellan de två
deltagande flickorna, Ebba och Mårta. Men utgångspunkt från
Faircloughs sätt att tolka samtal uppvisade denna sändning en unik
fornl av jämlikhet tnellan deltagarna. Som nämnts tidigare fick lärarinnan i progranuuet delta i liten utsträckning och hon gavs omväxlande starka och svaga positioner i förhållande till flickorna. Vi ska
här rikta in oss på samtalet tnellan flickorna. lviärta fratnställdes som
beroende av lärarinnans godkännande och hon tonade ner deras
egna arbetsinsatser medan den andra flickan, Ebba, gjorde tvärtom.
Ebba fick ge röst åt en självständig individ med gott självförtroende
801n helst försökte klara att lösa problem på egen hand utan att någon vuxen blandades in. Spelet mellan flickorna blir tydligt i följande
utdrag:

E. [Ebba]: Jaa, men vänta ett tag, ska du få se! Ja ska [ ..] titta, här ä de! Näii, va konstigt! De här begriper ja inte.
f<.{ [l\HrtaJ: Va då? Får ja titta ett tag! [...J Va menas me de?
De här förstår inte ja heller, ska vi fråga fröken?
E.: Nää, inte iinn11. De ä så retfullt att visa, att man inte förstår medes samma. A, får ja låna boken ett tag till! [...J -Nu
vet ja, },.färta, [...] Då ska man förstås slå opp på K, å så står
alla Karlsson, som har telefon där.
[]
E.: [... J Hurra, va vi ii bra!
1L Skryt lagom du! Tänk va de dröjde liinge, innan vi kom
fram.
E.: Jaa, de förstås, men vi har klarat oss alldeles ensamma.
1\1: Jag ska bara skriva opp de hiir, så vi kan visa fröken de '.
E.: Dc här tyckte ja va väldigt skojigt. Kan vi inte ta reda på
något annat:-1G
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Som sista raden i exemplet visar vill den självstäncliga Ebba gå vidare och formulera egna problem som ska lösas i stället för att blanda
in fröken i aktiviteten. Hon har också själv uppfattat skolsituationen
S01n rolig. Vi kan anta att detta var programmakarens sätt att gestalta den ideala självaktiva eleven. Det indirekta budskapet var att
den duktiga elevens belöning bestod i en positiv uppfattlling om sig
själv och sm förmåga i stället för lärarens gillande och godkännande.
En bättre bild av tidens nya ideal än det denna flicka fick ge gestalt
åt fanns inte någon annan stans i 1935 års skolradio. Det är också
intressant att notera skillnaden jäl11fört lued programmet Oln 1\nn-

Mari och Ingvall, nämligen den att flickorna här fick klara sig på
egen hand och de gavs starka positioner. Om vi ser till programma-

kare och programstruktur blir det tydligt att en kvinna framställde
en lärarinna 80111 kOlupetent att lämna eleverna på egen hand och att

detta fick mycket positiva effekter för flickorna själva medan en man
i och för sig kunde lyfta fram elevernas betydelse i ett pedagogiskt
sammanhang. Detta skedde dock aldrig genom att lärarens position
försvagades. Flickornas positioner gjordes starka även på andra sätt.

När flickorna Ebba och Märta skulle leta efter uppgifter i telefonkatalogen saknades inte provokativa inslag mellan flickorna. Jämfört med samtalet mellan Ann-Mari och Ingvall var skillnaderna ändå stora. En skillnad var sättet att möta de vuxnas inträde i salntalen.
Lärarinnan introducerades aven av flickorna, vilket gav flickorna en
starkare position än Ingvall och Ann-Ivrari SOl11 tystnade och väntade
på att läraren skulle ta ordet. 1vlärta adresserade lärarinnan genom att
tala om vad hon själv presterat och när hon sökte lärarinnans godkännande utgick hon från att svaret var det rätta, att flickorna löst

uppgiften på ett korrekt sätt." Till skillnad från Ingvall och AnnMari fick aldrig Ebba och Märta hänvisa till egna erfarenheter för att
komma fram till en lösning på det problem de var satta att lösa. För
att komma framåt föreslog dc i stället närmare granskningar av materialet alternativt att de själva lnisstagit sig eller inte förstod innehållet i dcn info1'111ation som gavs:
E. [Ebba]: Nää, hörru, vet du inte, att dom stavar Carlsson
me C å inte me K? Då ska du viil inte slå opp K. heller!
[-.,1 [J\Iärta]: Gör dom? Hur ska ja kunna veta Je? A, va ja
tycker de där ä fånigt! Om Jam stavade SOlll dc låter, så
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skulle de gå mycke fo~tare, när man har bråttom å måste leta
efter dom i telefonkatalogen. 48

Som citatet visar riktade flickorna uppmärksamheten från sina egna
personligheter i argmnenteringen S0111 på så sätt kunde fortsätta utan
medverkan av någon vuxen. Trots att flickorna fått olika karaktärer
använder i11te manusförfattaren detta för att skapa en motsättning
mellan flickorna utan skillnaderna utgjorde snarare underlag för att
de skulle komplettera varandra. Flickorna fick visa hur långt man
kunde k0111111a genom gott samarbete och samspel, ideal sonl samtidigt fördes fram i Llil'millllq(örblllldels tidskrift. I det tredje och sista
programmet där barn fick samtala utan en vuxens närvaro användes
återigen konflikten som ett sätt att få igång dialogen.
Vi har redan sett hur programmet om ungdolnsföreningen Viljan
framställde barnen i underordnade positioner i förhållande till den
vuxna farbror Andersson. lYren I'vIargit framställdes S0111 på vinnarens, i det här fallet den vuxnes och den goda moralens sida,lnedan
Kalle fick göra avkall på sina innersta önskningar och bli en del av
kollektivet. Hur franlställdes då barnen sinsetnellan?
Liksom i sändningen med Ingvall och Ann-Mari hade samtalet
mellan Margit, Kalle och Erik konstruerats kring motsättningar, vilket följande utdrag visar:
Erik: De ii du väl visst de'
tJargir: Ja, mcn ja luktar inte tobak som du gör.
Erik: Ja men ja luktar intc parfym som du gör, A inte sminkar ja mej heller som du. -Titta va hon rodnar va',
.i\.fargit: Ja intresserar mej inte för dej ett dugg. / Omja smilIka
mo/, så illte go":Ja de flir dill skul/'. Dumma Erik './
Erik: Haha, [ör Kalle då?! / Du smilIkar dtjJflir IVl!le './
l\[argit Dc gör ja visst inte ...
Erik: Haha'. Titta jäntan rodnar'.
Kalle: Gerc iviig',
Erik: /Ja ska M,JJlw dom små äIJklillgat7ltl ellJammaJ /Tar i dörren/ Ajö me er, / NI! får lilla l11argit ta ett rb'rtlllde afJsked al! lilla
Kalle./
Kalle: .A.ktare du'.
Erik: Haha, haha', I Kull, å Ma/git'./ IDuns i dörr./
Kallc: Den där grabbcn blir aldrig annat än dum.
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Margit: Han ä inte alls dmn. De ä du som ä dum, som går ur
laget. Nu kommer farbror Andersson. Kom så går vi in. Du
kan få låna 25 öre till kvartalet av mej.
K: Nää ...

[...]

A, va du ä dum som dricker kaffe, Kalle. illar du sett
på sidalJ 20 iprogralllbåJtet'/ Titta på bilden där på väggen, där
IvIargit:

kaffepojken åker på en knäck mot mjölkpojken, Det är du
som är kaffepojken.
Kalle: Ja, I å lillal va du va lik Idu iirl den där llljölkgrabben' va. 49

Den raljerande, retsamma ton som fanns mellan ungdomarna ska-

pades genom att de fick göra hänvisningar till vad som ansågs som
passallde respektive opassande företräden för de olika könen. Attributen för respektive kön fick framstå som generande, troligtvis för
att de markerade en övergång från någon slags könlös barntillvaro
till ett mer vuxet beteende; Flickan sminkade sig och rodnade medan pojkarna var klena och luktade illa. Längst går Kalle som menar
att Margit skulle kunna vara en pojke.
Som framgår av utdraget ovan var användandet av nedsättande

omdömen ömsesidigt och samtliga anspelade på respektive personers socialt konstruerade könsroller. Margit hade gjorts till ensam
företrädare för sitt kön och hon tvekade inte att ge igen och gå till
motangrepp mot de jämnåriga pojkarna. Hon fick säga emot och ge
tillbaka när de retades med henne och hon använde själv upprepade
gånger nedsättande omdömen om pojkar. När pojkarna omväxlande
försökte liera sig med flickan mot den andre pojken replikerade
Margit med att kritisera den som sökt hennes bifall. Hon försökte
aldrig liera sig med någon utan framställdes tvärtom som både utmanande och kritisk,50 Den manliga progratnmakaren frainställde

Margit i en så stark position att hon både kunde angripa andra jämnåriga pojkar och avf:1rda förslag om allianser.
Genomgången av samtalen nlcllan barn visar på två saker. För

det första skapades samtal där både pojkar och flickor deltog kring
konflikter medan sändningen med enbart flickor präglades av samarbete. Flickorna var inte alltid överens filen de lyckades lösa sina

meningsskiljaktligheter utan inblandning av någon vuxen. Pojkarna
och flickorna lyckades intc med detta utan en vuxen användes för
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att hjälpa barnen med att komma fram till konsensus. Framför allt i
sändningen med handlingen förlagd utanför skolmiljö använde programmakaren hänvisningar till barnens könstillbörighet för att bygga
upp antagonism lnellan barnen. Barnen konstruerades i första hand
som könsvarelser vilket gav såväl den ensamma flickan som de båda
pojkarna svaga positioner i förhållande till den vuxna, vars kön aldrig kommenterades. Flickan och pojkarna ställdes i motsats till varandra därför att de var av olika kön och pojkarna därför att de konkurrerade, so111 lnanliga rivaler, om flickan. Det indirekta resultatet
blev att barnen, SOl11 en grupp betraktad, aldrig kunde uttuana den

vuxnas position. Härigenom befästes såväl generations- som könsskillnader. Men sättet att framställa flickor och pojkar olika användes även på andra ställen än i samtalen nlcllan barnen, vilket blir
ämnet för nästa avsnitt.

Samtiden, mediet och konstruktioner av kvinnligt och
manligt
.H.ittills har sändningarna tolkats som mer eller mindre slutna enhe-

ter där deltagarnas status gjorts beroende av var de blivit placerade i
en samtalsordning. Det är i första hand relationerna mellan bam och
vuxna SOl11 varit i centrum och syftet har varit att se i vilken tuån

barnen rent faktiskt givits framskjutna positioner i de språkliga aktiviteter som byggde upp programmen. Det har kommit fram att pojkar och flickor återskapades på olika sätt via sättet att tala. Eftersom
språket har en stor betydelse för formandet aven identitet vill jag
yttcrligatc kOlumentera hur kön kunde konstrueras i program med
deltagande barn. Sändningarna betraktas då inte S0111 slutna enheter i
sig utan som delar av ett större samhälleligt samtal där radion ut-

gjorde en relativt ny arena i offentligheten.
I programnlet aln en lantmanuaförening har vi redan sett att
flickan fick en svag position i smntalet l11edan pojken gavs en stark,

vilket förefaller harmoniera med samtida traditionella uppfattningar
om manligt och kvinnligt. Män skulle tala i offentligheten medan
kvinnor skulle befinna sig i mer privata sf:1rer. Som jag visat tidigare
i avhandlingen val' detta en viktig fråga i en pågående oCl11okratiserings process. Ekono11ll och handel var olllfåden SOll1 defilllerades
som n1anliga av lnanliga aktörer både i slutet av 1800- och början av
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1900-talet. Det fanns ett tydligt motstånd mot att låta kvinnor delta i
beslutsfattande i ekonomiska ärenden i en offentlig sfår." I Ldl'm;lInefiil'bllndet var man kritisk till en sådan uppdelning mellan privat och
offentligt i relation till manligt och kvinnligt. Förutom att kritisera
ett sådant synsätt hyllade tidningen sådana kvinnor som var goda
offentliga talare. 52
Nils Edling har visat hur egnahemsrörelsen, som i sig hämtade
näring ur kOnSCiyativa konventioner, och dess betoning på jordbruksdrift byggdes kring föreställningar att mannen skulle arbeta på
åkern och kvinnan i hemmet, ladugården och den WIa täppan nära
huset, köksväxtocilingen. 53 Både programmet ain en lantmannaföre-

ning och andra sändningar i jordbrukskunskap återskapade iden om
att en sådan arbetsdelning skulle råda mellan könen,54 I lantmannaföreningens magasin talade läraren om att verksamheten v~r resultat
av den "ekonomiska jordbluksdrift" som utvecklats "särskilt under
1800-talets senare hälft" och omvandlat "/cm/brukaren" till "en företagare, en yrkesutövare bland ancira,"55 I sändningen sades upprepa-

de gånger att en lantbrukare måste kunna köpa och sälja till rätt pris
vid de rätta tillCillena, det gällde att vara "insatt i handeln med jordbruksprodukter och jordbl·uksförnödenheter."" Detta sätt att relatera mannen med ekonomiska aktiviteter anknöt till det konservativa
ideal Nils Edling talat om, Man kan därför säga att det återskapade
en äldre bild av vilka aktiviteter män borde syssla med men det konstruerade samtidigt lantbrukaren i en ny roll, nämligen son1 företagare.

Den traditionella könsdelningen förstärktes av hur flickor fratn-

ställdes. För samticligt relaterades Lisa till kunskaper som hade med
en ttaditionellt kvinnlig sEar att göra. Hennes intresse för en säck
som det stod "Trädgårdsgödsel" på konllllenterades så här av läraten: "Jag förstår att du är intresserad av det Lisa, du sotu är så duktig
tued kökflJiL'</odling."57 Hennes frågor avslöjade, som sagts, att hon,
till skillnad från pojken, inte varit i en lantmannaförelling tidigare. I
ett annat av skolradions program, "Ivfitt lilla växtförsök", talades
hela tiden OtU pojkar i relation till "modernt åkerbiuk" medan flickor nätnncles i relation till köksväxtoclling.58 Detta förstärktes via

bildmaterialet i sko1racliohäftet. Programmet illustrerades med ett
fotografi aven flicka som står nutt i en köksodling med en blonl.tna
i handen och ett boningshus i bakgrunden. Ett annat fotografi av223

bildar några pojkar och en lärare som studerar odlingsexperiment på
en åker. 59

När pojkarna i "Där träden fallas" konstruerades i liknande roller
som folkskollärarens fick de behandla ett traclitionellt manligt yrkesområde. En pojke hade dock "hört sägas" att en kvinna arbetat i
skogen under vintern. Han fick vara nyfiken på hur detta gått till.
Forstmästaren, S0111 gjort pro~rammet, beskrev kvinnans uppgift:
... dom [karlarna] hade maten framdukad på bordet när dom kom
in å fick sätta sej ned genast å spisa både god, omviixiande å vällagad mat. "Kockan", som dom kalla hushållerskan, höll ocbå reua
P,l att dom hade snyggt i sina bäddar, stiidadc då och då å såg förresten till att gubbarna bytte om när dom kom hem blöta ifrån skogen. Hon körde dom också till att tvätta sej så dom va rena i synamentet för jämnan. Hon var precis som en manuna för dom il. dom
gilla henne skarpt om dom också en å annan gång gruffa på henne
när dom tyckte att hon var för kinkig med ordning å renlighet. Men
de va nog mest på skoj dc där gruffet,60

K.:vinnan frams täUdes som. ansvarig föl' hygien och ordning, en uppgift hon skötte med fasthet och disciplin. Inom detta område var
hon vida ll1er framgångsrik än männen som, enligt framställningen,
uppenbarligen inte klarade att hantera den delen av livet själva.
K.vinnans roll liknades vid en 111an1111as, vars stränghet kunde uppfattas S0111 irriterande av de vuxna männen även 0111 de nlotvilligt
fogade sig eftersom de insåg att det gjorde livet bättre. Detta sätt att
framställa kvinnans roll som skapare av och en nödvändig förutsättning för en hemtrevlig atmosfar överensstämnl.er också tned hur
Nils Edling tnenar att kvinnans roll definierades i egnahemsrörelsen.
Budskapet var tydligt: män mådde bättre om de togs om hand aven
kvinna när de k0111 hem från arbetet än 0111 de skulle sköta sig själva.
Och mäns och kvinnors uppgifter var skilda från varandra; kvinnans
var i och mannens utanför hctnmet.
Att innehållet i program om jord- och skogsbruk knöt an till en
äldrc konvention i sättet att framställa 111anligt och kvinnligt hindrade inte att man samtidigt talade 0111 vikten av att driva ctt 1110dernt
och vetenskapligt jordbmk, vilket anslöt till ett annat idegods. Det
indirekta budskap som ladcs franl för de lyssnandc elcverna var att
jordbmket borde förändras vad gällde teknik och organisation men
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när det kom till hur arbetet skulle organiseras mellan könen skulle
man följa äldre konventioner. Men innehållet kan tolkas som radikalt också i ett kvinnoemancipatoriskt perspektiv. Det faktum att
flickan fick vara med och utforska ett manligt område i ett nytt offentligt medium konstruerade henne på ett nytt sätt. I egenskap av
deltagare fick flickan både insyn i och kunskaper om ett område
som kvinnor i regel varit uteslutna från. Och hon vågade ställa frågor och på så sätt förhålla sig till det nya. I den rollen kan hon ha
tjänat som inspiration och förebild för de flickor som lyssnade i
klaSSfmntnen. Flickans position kan därmed tolkas som svag i samtalet men i någon mening stark betraktat ur ett bredare samhälleligt
perspektiv. En liknande dubbeltydighet i budskapen kan märkas i
två program av rektor Einar Lille där barnen skulle bete sig som
samtidens manliga hjältar. De skulle lämna skolan för att bege sig på
"upptäcktsfard" i samhället, för att sedan återge sina upplevelser i
talad och skriven form. Undervisningen presenterades av Lille "som

en vanlig lektion - ett besök i skolan i vardagslag"." I enlighet med
åsikterna i Svel/sk IJ!irm1idlliJlg och skolradions organisation framställde han en bild av att folkskolan var en del av samhället i stället
för en isolerad institution, vilket var LircnillIJejlirblllldets ideal.
Lilie hade delat in pojkarna och flickorna i grupper var för sig
redan innan sändningen började. Uppdelningen framställdes som
naturlig och självklar. På sina upptäcktsfärder var flickorna i traditionellt kvinnliga miljöer och de beskrev till största delen (men inte
uteslutande) mötc1l1ned andra kvinnor samt kvinnors utseenden. På
lllotsvarande sätt talade pojkarna endast om ett möte med en man

och de befann sig på ett traditionellt manligt område, en godstågsexpedition. Tekniska detaljer utgjorde huvuddelen av deras berättelse. Programmen reproducerade således idealet om kvinnlig och
lnanlig särart fast i en ny form, radioreportagets. Samtidigt var det

ett faktum att flickorna, i likhet med pojkarna, gav sig ut på egen
hand, på egna upptäcktsC1rder, för att få kunskap om det omgivande
samhället. Båda dessa aspekter, att företa upptäcktsC1rder och att
befinna sig i det offentliga, har betecknats som traditionellt manliga
aktivitetc.r. 62 Flickorna blev dän11cd, trots att andra genusstrukturer
bibehölls, gränsövc.rskridare medan pojkarna fick stanna in0111 redan
definierade områden.
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Lilie lyfte explicit fram jämlikheten mellan flickor och pojkar i sina två program. Han sade att flickorna skulle få börja sändningen
eftersom det annars fanns en risk att det inte blev något utrymme
över till dem: "Dessutom har jag låtit en fick- å en pojkpatrull gå ut,
för å låta både pojkar å flickor komma till orda. [... J Vi börjar väl mä
flickpatmllen. Var har ni varit?"." Lilies sätt att påpeka att flickorna
skulle få ta plats i sändningarna var unikt och det kan tolkas på två
sätt. Härigenom värnade Lilie om flickors rätt att tala i offentligheten. Följden blev också att flickorna rent konkret fick merparten av
taluttyllltnet i programmet. En annan aspekt av detta är att Lilles
uttalande innebar att flickor besktevs som i en svagare position än
pojkar eftersom de faktiskt behövde den vuxnes hjälp för att kunna
ta plats. En liknande ambivalens var märkbar i det fortsatta innehållet. I sina återberättelser av vad de varit med 0111 på sina upptäcktsfärder fick flickorna bli bemötta aven rad positiva genmälen från
kamraterna i form av skratt och även frågor. G4 lvren när flickorna
skulle återge vad de skrivit 0111 samn1a upptäckter förändrades tonfallet i sändningen. LiUe menade att de valt fel form för sina texter,
eftersom de bemöttes av så mycket skratt. Flickornas texter fick
först beröm men sedan plockades fel fram, vilket inte gjordes med
pojkens text.'" En pojkes uppsats fick däremot beröm eftersom den
höll sig till vad Lilie kallade "normalprosans" nann:
Som ni märker innehåller den en mycket :;akrik redugörelse, den
håller sig till vad man ser med ögat, å den är shiven på ett språk
som inte tål någon vårdslöshet, den är torr å :;aklig, dä iir den vanligaste stilen, den s.k. normalprosan.~~

Det enda Lilie fann Hmärkligt" var att pojken inte fått lncd något
"järnvägssptåk" i sin framställning. Pojkarna användes för att ge
prov på vad Lille i andra sanl1nanhang talat on1 som ett enkelt och
naturligt språk, vad SOln var eftersträvansvärt, lncdan flickorna fick
stå son1 exempel på avvikelser från normen:
Dc tre uppsatserna visar oss hur olika personer kan skildra sin omgivning. Den mem humoristiskt lagda skildringen är roligare / IHt'1I
dm bli'; å man bör ju alltså alltid försöka skriva på dLt sättet. [... ]
Vi vill ha reda på f,lkta å det så klart il. precist som möjligt. Den kåserande framställningen lwn lätt bli tröttande j längden å dessutom
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utdragen, för man lockas ta med så mycke som inte egentligen hör
till bcskrivrungen. 67

Även pojkarna fick beskriva flickorna på ett likartat negativt sätt
som Lille själv gjorde. Pojkarna sade att flickorna var "fnittriga".
Detta omdöme sammanföll med det som rektorn gjorde av flickornas språkliga prestationer. När en av flickorna fick ta upp att hon
fann benämningarna "flickoe' och "tjejer" felaktiga eftersom det var
slarvigare än att säga "kvinnot") försvarade rektol'n ten11erna genom
att förklara vad mannen som använde dem egentligen l11enat. Rektorn, som skrivit manuskriptet, gjorde sig själv till uttolkare inte bara
av hur andra män tänkte utan han visste också) bättre än flickotna
själva, hur de borde uppleva eller tolka situationen. När en pojke
därefter fick kalla flickorna "tjejer" och "böner" lät rektorn det stå
oemotsagt, vilket var en markering av att pojkarna kunde tilltala
flickor hur de ville. G8
Trots att Lille i inledningen av programmet talade om att lyfta
fram flickornas positioner visar fortsättningen att han i stället tilllämpade - l11edvetet eller omedvetet må vara osagt - en motsatt
strategi. Flickorna gjordes till misslyckade talare i detta offentliga
samtal där de bedöludes aven tuan enligt en manlig norm, Det var
stora skillnader mellan hur Lilles framställde flickor och hur folkskollärarinnan Karin Skerfe gjorde det.
Skerfes program där två flickor skulle lära sig att använda telefonkatalogen gav en mer entydigt bild av att flickor kunde agera
inot11 oll1råden som konventionellt betraktades son1 manliga,69 Området utlades) åtminstone indirekt, som manligt av både lärarinnan
och flickorna när de påpekade att yrkesbeteckning var en viktig etikett på personer när det gällde att hitta i katalogerna. Samtliga övningar använde luän i exemplen, Det var män som använde telefoner både i hCl11tnen och på arbetet. :Lvfen gcnom att kunna lösa sina
uppgifter fick flickorna också bli bärare av ett annat indirekt budskap) nätnligen att flickor också kunde ta till sig hur ll1an skulle använda tekniken. De gjorde dessutom detta på ett aktivt och självständigt sätt, egenskaper som bedömeles som positiva i elen samtida
lärarpressen och inom skolradions organisation,70 Via skolradion)
som i sig var ett nytt medium med en ny teknik) fick lyssnande flickor och pojkar kunskaper at11 hur ett modernt tekniskt kotlltTIunika-
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tiansmedel fungerade av ett par flickor. Ebba Berggren gjorde två
program där frägan om vad som kunde betraktas som manligt och
kvinnligt blev särskilt tydliga och som visade pojkar som dåliga exempel.
Ett sådant exempel var när Ebba Berggren och dottern Sigrid
talade om att såväl utseendet som sättet att tala och skratta var vikti-

ga yttre egenskaper som människors inre bedömdes efter:
E.B.[Ebba Berggren]: Kanske i.nte, men man får försöka att
inte skratta för fult. l\fänniskor skrattar sällan vackert. Har
du hört, hur en samling halvvuxna pojkar i ett gathörn
skrattar? Dom breder ut munnen till ett riktigt brett A och
så bräker dom på: Hä, hä, hå. Det låter ibland mycket fult
och ovårdat. När jag hör ett sådant brett och bullrande gapflabb, tycker jag det är, som om dom viincie sig ut och in,
och man såg ett stycke av deras insida. Den ser just då inte
vidare snygg och vårdad ut. Ett skratt kan beriitta mycket
om, hur en människa är. Tänk på det, du. Ett skratt skall vara friskt och klingande, men inte rått och brett.
Sigr.: Ja, men det är sällan vi flickor skrattar så brett.
E.B.: Nej, ni kniper oftast ihop munnen till ett litet trångt 'i'
och så fnittrar ni. llihihihi. Ett sånt där fnissande kan sprida
sig som en löpeld över en hel klass, och det kan låta hjfirtans
[örsmiidligt. Och till på köpet skrattar ni ofta på inandning
också. 71

Berggren målade upp en bild av pojkar som grova och klumpiga.
Kopplingen som gjordes meUan pojkarnas skratt och att de skulle
vara ovårdade saknade 1110tsval'ighet för flickorna även om flickor
också hade brister, nämligen att de fnittrade. n Indirekt skapade
Berggren en föreställning att könen hade sina respektive, klart åt-

skilda, företräden vilka byggde på traclitionella ideal. I exemplet ovan
var pojkarna utåtagerande medan flickorna överkontrollerade sina
kroppar och vände rörelser inåt. Vidare var pojkar utolnhus medan

flickorna var inne. Flickor var flickor och skulle uppträda enligt den
norm som gällde. Sigrid fick börja höstens program med att "slå[r]
till ett gäUt flatskratt", vilket väckte kvinnans förHiran." Flickan fick
komma lned invändningen att man inte kunde tänka på sin
"snygghet" när man hade roligt, vilket den vuxna kvinnan avfiirdade.
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Det är tydligt att flickan användes för att visa fram ett alternativt sätt
att agera i förhållande till en äldre konvention. Syftet var dock inte
att erbjuda detta 50nl ett alternativ utan tvättanl för att visa ett varnande exclnpeL Berggren lncnadc att det visst var möjligt att ha ro-

ligt och vara snygg samtidigt.
Vi ska uppehålla oss en aning vid Ebba Berggrens sätt att framstäHa pojkar. I fråga om hur rösten fungerade var pojkarnas kroppar
både svårare att kontrollera och nler ömtåliga än flickornas, vilket
motsade dc konventionella beskrivningar S0111 annars var så franlträdande i programmen:
S. [Sigrid]: Björn talar jämt om att han snart är i målbrottet.
Vad menas med det?

J. [Ebba Berggren]: [...] Den övergångsperioden kallas målbrottet. Den märks mest hos pojkar, för hos dem är tillväxten större än hos flickor, Under den tiden kan de inte riktigt

behärska röstIäpparnas muskler. Ibland talar de med barnets
tunna röstläppar och ljusa röst, ibland slår dc clirekt om och

talar med ynglingens tjockare röstläppar och lägre röst. [...] ...
är röstläpparna ömtåliga, både hos pojkar och flickor. men
mest hos pojkar. Då ska man vara rädd om rösten. [...]·1\lan
kan t.o.m. fördärva talrösten och bli hes för hela livet. 7.!

Som exemplet visar beskrev Berggren det specifikt manliga i detalj
men som ett problem, något hotfullt som kunde ge livslånga skador
om luannen inte var försiktig. Den gängse bilden var annars att män

förknippades med självbehärskning, styrka och rationalitet. Berggrens sätt att framställa manskroppen liknade snarare de konstruktioner sonl använts för att beskriva kvinnor kring sekelskiftet. Enligt

dessa var kvinnan utelämnad till okontrollerbara biologiska processer vilka begränsade både hennes förmåga att tänka abstrakt, agera
politiskt och ägna sig åt fysiska aktivitete!'."
Berggren gav inte en entydig bild av att könen skulle vara behäftade med skilda företräden. Det gällde för både pojkar och flickor
att ha bra "näslclang", snyta sig ofta och inte gå tunt med gapande

mun. Det "natudiga" var liktycligt med ett riktigt beteende och det
handlade 0111 att inte skaffa sig så kallade "ovanor"." Man kan tolka
detta S0111 att Berggren förde fram ideal vilka knöt an tiU det S0111
samticligt sades i S/leJ/sk Ldmltidllillg, nämligen att man skulle tala en229

kelt och naturligt för att alla medborgare skulle kunna delta i det
offentliga samtalet (se kapitel två). En sådan tolkning förstärks av
det faktum att Lille i ett program om lmr man talade i Grönköping,
gav prov både på hur över- och underklass talade när han gav exempel på ett "överlastat" språk. Det fanns ett slags jämlikhet i Berggrens och Lilles sätt att propagera för ett enkelt och naturligt talspråk eftersom det placerade personer ur olika klasser på samma
bristf.1lliga nivå.
Det verkar inte vara en överdrift att påstå att konstruktionerna
av kön var komplexa i skolradions sändningat. Samma sändning kan
tolkas som både reaktionär och radikal beroende på vilken nivå
tolkningen görs på. Flickor fick delta i miljöer vilka av tradition definierades som manliga. l'vlen i sättet att strukturera samtalet fick de
samtidigt ta svaga positioner och via sättet att beskriva olika verksamheter relaterades flickor till hemmets sfår och pojkar till ekon 0lniska aktiviteter, jord- och skogsbruk. Innehåll och sättet att tala
följde och återskapade alltså en på förhand given konvention medan
valet av deltagare, i dessa fall flickor, i ett nytt offentligt medium
framstår som gränsöverskridande. Detta var i progtam av lnän:
l(v1111101' använde enbart flickor i sina sändningar och här kunde
flickor ges starka positioner i samtalet, både i relation till jämnåriga
och, vilket var unikt, till en ·vuxen. Både ll1än och kvinnot kunde
använda barn av motsatt kön för att ge exempel på avvikelser från
en norm. Det verkar inte otänkbart att tolka detta S0111 ett indirekt
sätt att föra fram det egna könets företräden i en pågående professionaliserings- och denlOkratiser1ngsprocess. I det saml11anhanget
förefaller det också intressant att notera att manliga folkskollärare
framställde Hickor på framskjutna positioner i samtalen i relation till
jämnåriga inedan flickorna sa111tidigt gjordes klart underordnade i
rc1ation till vuxna män. En ''lIxen man och en flicka fick stå för och
bli bärare aven god samhällsmoral. Men liksom i fallet med kön kan
frågan om generation tolkas på olika sätt. Det fral11står SOl11 ett tydligt mönster att framställa vuxna son1 i starka positioner och barn i
svaga. Men faktum är att barn faktiskt fick delta och de framställdes
i regel som mottagliga för och lyckade produkter av samtidens pedagogiska ideal. Dc var i någon mening aktiva och dc deltog i det
offentliga samtalet. Det är också tydligt att barnen framställdes i
roller som liknade de som folkskollärarna både pläderade för som
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ideal och som de rent faktiskt gav sig själva i sändningar med enbart
vuxna. Också i den betydelsen skapades barn som aktiva. De gavs
roller som "översättare" av kunskap till sina jämnåriga på liknande
sätt sonl folkskollärarna skalle vara översättare av kunskap nlcllan

samhällets experter och barnen i folkskolan.
Vi har nu sett i vilka roller och miljöer de barn som deltog i skolradions sändningar konstruerades l. Nästa avsnitt handlar om hur

dessa aspekter framställdes i Folkskolans bamt/dn/ng.

Folkskolans barntidning: Att tala till
Sonja Svensson har beskrivit barntidningens texter till läsekretsen

frän redaktionen som en strategi [ör att locka och bibehålla läsare.
Insändare räknas också till den här kategorin texter,n

In0111

mass-

medieforskning kallas den här typen av texter för kontaktskapande
texter och de har ansetts avgörande för en tidnings framgång. För
en redaktion har det varit av avgörande betydelse 0111 tnan lyckats
skapa en föreställning Din att det fInns en gemenskap nlcllan redaktionen/ tidningen och både den enskilde läsaren och läsckrctscn,78

Det är dock inte i första hand utifrån ett sådant perspektiv jag vill
studera redaktionens och läsarnas texter.

Liksom i skolradions sändningar ska Folkskolans bamt/dn/ngs texter i stället studeras med utgångspunkt från att de är samtalspraktiker, språk i handling. Redaktionen uppmanade läsarna att delta i tidningens innehåll med egna texter och teckningar,79 I likhet med
skolradiosändningarna användes således barn för att locka andra
barn till Iuediet samtidigt som de vuxna bestämde över innehållet.
Skillnaden val' att insälidartexter i "I'olksko!alls barntidlling producerats
av barn luedan skolradions innehåll så gott som uteslutande producetats av vuxna Iuen som om de var gjorda av batn. Vad fick då barn
uttala sig O1n i Folkskolalls bamtidnillgs texter? Frågan k0t111uet att besvaras genom Samll1a sorts innehållsanalyser 0111 mcdborgarideal
son1 årgångens övriga texter utsatts för. lvren vi ska bärja med att se

på redaktionens texter. Under året 1935 publicerades sex redaktionella brev och tre kortare redaktionella kOll11uentarer. 80 Genon1 att
se hur de vuxna positionerade sig i relation till barn kan vi få cn
uppfattning 0111 vilka konstruktioner av generation och kön sonl
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skapades. Fick barn framträdande positioner
sttukturerades på?

de sätt samtalen

Redaktionens röst: "Men inte behöva vi en ny
tidning ... ,,81
När Graner tillträdde som redaktör år 1930 genomförde han en del
smärre ändringar vad gällde de delar av tidningen som ägnades åt
kontaktskapande verksamhet där redaktionen talade med läsarna
och publicerade bidrag från dem. Graner avlägsnade rubriken
"prenutueranternas avdelning" och införde i stället "Bisses avdelning", Förändringen innebar att läsarnas inslag i tidningen m.inskade
på bekostnad av att redaktionen ökade utt)'mmet åt sin fiktiva figur
"Bisse". Bisses avdelning var en kombination av prenumeranters
bidrag och redaktionens egna "Ton1tebrev" där en dialog med läsar-

na skulle upprätthållas. Dessutom infördes en avdelning med
"Bisses sluåhistorier", Det var korta berättelser om händelser SOIU
ägt fut1l i andra länder än Sverige,B2
En närnlare läsning av materialet visar att det fanns en tydlig

tvetydighet i hu!' redaktionen framställde sin relation till läsarna.
Satnticligt som platsen för läsarnas material ln1nskades uppmuntra-

des de till ett kontinuerlig engagemang, vilket följande citat visar:
"Det är flera, som deltagit med teckningar i varje nummer, där den
varit införd, och dem tackar jag särskilt för deras stora intresse."8J

Redaktionens ambivalenta hållning gentemot läsarna blev särskilt
tydlig i ett nummer där Bisse själv tog upp frågan till diskussion. En
läsare) "Sven Darling", hade i ett brev till redaktionen framfört öns-

kemålet att läsarnas egna bidrag borde beredas större utl)'mme i tidningen. Läsaren hade tydligen tagit fasta på uppnlaningarna att bar-

nen borde delta i ökad utsträckning för han förelog både att deras
bidrag skulle publiceras i ett eget häfte varje månad och att en helt
ny "billig tidning" nämnd "Priska ungd01llar" borde startas. Bisse

värjde sig från alla sådana förslag dels genom att lyfta fram F'olkrkoImu bamtidnillgs kvaliteter och dels genotn att hänvisa till sitt, sotn
det fratllställdes, eget goda omdÖtllc:
Så har han [brevskrivaren Sven DarlingJ tänkt sig ett månadsl1äfte
med sagor, som skullL skrivas och även illustreras av läsarna själva,
och som sedan skulle medfölja 1'.13. Jag tror dock, att det vore
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mindre välbetänkt. Det bleve bestämt för mycket sagor. Då synes
det mig bättre, att våm läsare - som hittills - sända mig sina bidrag
i sagans eller berättelsens form, och så tar jag in dem i P.B., om ue
äro bm och utrymme fmnes. 84

Som framgår av citatet fick inte Sven Darling tala med egen röst
utan brevet återgavs via Bisses formuleringar. Sven Darling omtalades i tredje person, som han, vilket skapade en känsla av distans både i förhållande till Bisses jag och till "läsarna själva". Det var sedan
Bisse-jaget som gav sig själv en framskjuten plats i sammanhanget.
Jaget bestät11de vad som var "välbetänkt" i de insända bidragens
form och innehåll.
Sven hade skapats som en utomstående i förhållande till Bisse
och läsarna även tidigare i texten då Bisse skrev: "Sven har en hel
l11ängd förslag rörande vår tidning."85 Att säga att tidningen var
"vår" framställde den lika mycket som läsarnas som redaktionens,
Bisse talade om sig själv och läsarna som ett Vl~ en gemenskap med
samma behov, åsikter och önskningar, vilket upprepades: "]'ylen inte
behöva vi en ny tidning, [.,.J dct vänta vi nog nlcd."8G Gcnom att
framställa Sven S0111 den andra och ut0111stående skapadc redaktionen här indirekt en föreställning om att den och läsekretsen delade
en specifik gemenskap. Bisse skapade sig en position som språkrör
för tidningens alla läsare samtidigt som han tydligt markerade de
vuxnas status att bestämma över innchållet. Bisse förbjöd inte barnen att såiida iII bidrag till tidningen men ·påpekade att det var bidragens kvalitet som avgjorde huruvida det skulle komma att publiceras
eller inte: "Naturligtvis får ni sända in sådant. Ar det bra och användbart, så tar nog fatbror 'Huvudbryredaktören' in det i F.B,"87
Till skillnad från citatet ovan där Bisses jag framhävdes flyttades ansvaret nu från hononl själv till någon annan "farbror", vilket förstärkte föreställningen otll Bisse S0111 tillhörande läsekretsens gemenskap.
Bissc positio11erade sig således både sonl en del av läsekrctsen
och S0111 en bättre uttolkare av deras behov och önskningar än ctt
barn sonl själv hörde dit. Pojken som konmut l11ed önskenlål 0111
tner plats för läsarnas egna bidrag fick slutligen själv ill/e stå sonl undertecknad av sitt brev, vilket var brukligt. Det var "Er vän Bisse"
som signetat texten,88
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De exempel på hur redaktören talade till läsarna i Bisses gestalt
SOln vlsats ovan är representativa för återstoden av sådana texter i
tidningen. Ett jag skapades i en framhävd position genom förmågan
att fatta beslut om vad som skulle publiceras. I de fall då jag inte tog
på sig ett eget ansvar utan hänvisade till förhållanden utanför jagets
kontroll - platsbrist, en prisnämnd alternativt att slumpen fått f,1lla
det slutgiltiga avgörandet - hade jag redan bestämt kvaliteten på bidragen, de "voro ungeLlt lika bra skrivna."89 Denna strategi syftade
troligtvis till att skapa likhet mellan Bisse och en tänkt läsekrets, de
skulle befinna sig på samma låga position i den meningen att någon
annan fattade beslut de hade att foga sig i. 9o Läsarna tilltalades också
"mina små mcdarbetare".91

Det framgår av de redaktionella texterna att Bisse ibland hade
sällskap av andra i sitt arbete l11Cd tidningen. Förutom en
"övertomtegubbc" fanns ett obestämt antal "tidningstomtepojkar",92 Epiteten frammanade en bild aven hierarkisk organisa-

tion och pojkama fattade aldrig själva några beslut utan uträttade diverse ärenden åt redaktörer, ll1ästarc eller övertotntar, Tvfcn det finns
cxcnlpcl där denna hierarkiska organisation relaterades till en glUpp
l11Cd låg status då dcnlånacle identitet från pojkarna. När läsekretsen

tilltalades som en ellbetlig grupp framställdes redaktionen som ell ellbellig grupp pOjkm, "Vi, alla tidningstomtepojkar, önskar er alla, att ni
ska ... "93 Här skapades en gemenskap utifrån föreställningar om

likhet. I kollektivet alla samlades både de som skrev och de som
lästc tidningen. Här finns inget S0111 kunde leda tankarna till eventuella skillnader i levnadsförhållanden, ålder eller status. Tvärt01TI så
var låg ålder och därmed låg status underlag för en delad ge1nenskap. Ivren i ett avgötande avseende var ge111enskapen begränsad och

det var i fråga om könet på de inkluderade. Det var helt tydligt en
bild av gC1nenskap 111ellan personer av manligt kön som produccradcs av redaktionen. 94 En 111anlig gC111cnskap tycks ha varit norn1 och
utgångspunkt för redaktionen efterso111 dcn påpekade nät flickorna
skulle känna sig tilltalade, vilket annonseringen inför en tävling visat.

Enligt redaktionen stod tävlingen "öppen för alla flickor och pojkar". Nu användes i stället "prenumerant" S0111 den övctordnade
gC111cnskapande 1narkörcn av redaktioncn,95
Redaktionens tilltal tiH "er alla" skapade i ett sammanhang en
enhetlig och homogen bild av vad en batndo111 botdc innehålla. När
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det var dags för sommarlov respektive skolstart återgav de redaktionella texterna en entydig bild av barns - såväl pojkars som flickors liv som tillhörande skolan. Skolan var barns arbete och när de inte
var i skolan skulle de vila och leka:
att ni ska få det soligt och glatt i sommar, få vila upp er efter
skolarbetet och kunna komma tillbaka efter sommarlovet friska,
hurtiga och raska till en ny termins arbete.[...] Och så önskar jag er
alla en god och trevlig sommar i skog och mark, vid sjö och hav
med glada lekar och äventyr. [...] Och så önskar jag er än en gång
en trevlig somm.ar. 96
0.0

Själva skolarbetets innehåll beskrevs aldrig av redaktionen utan den
ägnade sig åt att beskriva den skalfria tiden SOl11 en angenäm rekreation tillgänglig för samtliga barn. Som framgår av exemplet skapade
redaktionen en föreställning om att samtliga barn hade tillgång både
till ett lov utan arbete och naturupplevelser. Såväl landsbygden som
"vår vackra skog" skrevs också fram som en gemensam egendom
tillgänglig för den som önskade vistas där." Dygdeideal enligt vilka
barnen i första hand skulle hjälpa föräldrarna och vara lydiga återgavs inte här. 98 Redaktionens beskrivning av hur barnd0111cn skulle
centreras kring skola, fritid och glada lekar liknar i mycket det romantiska barndomsideal som började spridas i slutet av 1800- och
början på 1900-talet. 99
Att redaktionen konstituerades kring manliga figurer med röster i
starka positioner och barn som en grupp med låg status hindrade
inte att flickor fick sina insända bidrag publicerade. Tjugosex gånger
blev flickors insända texter eller teckningar omnämnda. Nio av dessa ol11nämnanden bestod i att flickor fick egna alster publicerade. 100
Pojkar fick bidrag omnämnda åtta gånger och av två av dessa var i
form av teckningar. Dessutotn refererades, son1 nämnts, en text av
redaktionen,lOl Dontinansell av flickor son1 författare till det insända
tnatcrialct överträffade den dominans kvinnliga författare uppvisade
i fråga otn tidningens berättelser. Vilka konstruktioner av tnedborgarskap producerade då flickorna i sina texter?
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Insändarröster
Två insändare har valts ut för textanalyser av det slag som gjordes i
kapitlen fenl och sex. Det är två insändare SOl11 kan användas för att
belysa samtlla teman SOlll i de tidigare kapitlen; hcnl111ct och resan
eller äventyret. De korta insändartextema återges i sin helhet innan
analysen tar vid. Vi börjar ll1Cd en insändare där olika hem var i
cenuum. Den kan tolkas som en tydlig bild av hur egendom och
kön kunde relateras till olika status. Huvudpersonen var en fattig

flicka.
Hemmet: Flickor, status och egendom
Lizzie Knutsson hade skrivit en berättelse Oln "Lisa i l'vlyrtorpct".
Den korta berättelsen handlar O1n Lisas uppväxt och liv fram till
hon blir gift med en bonde och den skapade specifika bilder av hur
kön kunde relateras till status och egendom:
J ,isa och hennes mur bodde i Myrturpct under l1yrgårdcn. Dc vom
fattibta, ty Lisas far dog. (sie) medan Lisa var liten. Men Lisas mor
hade fått bo kvar på torpet med sin lilla flicka, ty hon viivde för
folket i i\Iyrgården och byn. (sic) och vid vår- och höstarbetet fick
hon hjiilpa till i J\Iyrgilrden. När Lisa slutat skolan, flyttadc hon som
piga till den ungc bonden i i\lyrgårdcn. En dag blev modern svårt
sjuk, så Lisa m,\ste flytta hem och sköta hennc. Det dröjde länge,
innan hon blcv riktigt kry. Så en dag kom I\Iyrgårdsbonden till
}.[yrtorpet för att höra, om ej Lisa kunde komma tillbaka, ty han
saknade henne så mycket på i\lyrgårdcn. Kunde hon ej komma ensam, fick hon giirna taga modcm med sig, om hon ville komma
med. Dagen därefter flyttade Lisa och hennes mor till i\lyrgården.
Till sist briftc sig den unge i\Iyrgårdsbonden med Lisa, och de leva
lyckliga än i dag. / Li7;;;;ie Knutsson. Kårchogen 102

EXC111plet v.isar hur en föreställning om att bostaden var av central
betydelse för personernas status konstluerades. De fattiga ägde inte
sin bostad utan var utelämnade till andras välvilja och sin egen skötsamhet för att, SOl11 det står, fil behålla både sin bostad och sitt arbete. Dc 50111 ägde sin egendon1 hade inte bara kontroll över sin
egen situation utan de hade också makt att bestänu11a över andra
människor, både hUI' de skulle bo och om de skulle få arbete. De
fattiga och egendomslösa stod i beroendeställning till dem med
egendom, de var "under" gården. IIH
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Lizzies berättelse byggde en föreställning där kvinnor var placerade i hemmets privata sfir. Där fanns en specifik kvinnlig gemenskap mellan mor och dottel'. Gemenskapen baserades således på en
biologiskt grundad relation och kvinnors omvårdande funktioner.
l'vfodern arbetade i hemmet tllen var samtidigt beroende av den större gemenskap som bygemenskapen gav. Lizzies konstruktion placerade således kvinnan i en privat sC'ir men lyfte samtidigt fram kollektivets betydelse. Bygemenskapen har fått en positiv betydelse i
berättelsen eftersom modern fick stöd från den men det är samtidigt
tydligt att hon stod i beroendeställning till den. Bygemenskapens
vilja var manlig, det var bönder S01U bestämde där. När kvinnans
man avlidit hamnade hon i beroendeställning till andra män i byn.
Enligt den bild Lizzie skapade stod männen för välstånd. Det var
faderns död som gjort kvinnorna fattiga och det var bonden som
erbjöd bättre förhållanden. Kvinnorna var beroende av männen.
Den fattiga flickan hade bara en möjlighet att höja sin status och det
var genom att gifta sig uppåt lllCd en man salU var i besittning av
egendom. lYren initiativet låg hos mannen. Det var hans känslal' och
handlingar som låg till gmnd för att flickan skulle kunna genomföra
en klassresa. Ingenstans får läsaren reda på vad flickan egentligen
kände inför mannen. Trots att flickan var berättelsens huvudperson
låg initiativet hos tl1annen när det kom till en relation mellan könen.
Flickan kunde däremot ta initiativ i förhållande till en annan kvinna.
Hon flyttade på eget bevåg hem för att ta hand Oln sin sjuka mor.
Den korta betättelsen skapar också en föreställning om vad det
kunde innebära att vara flicka. När skolan var avklarad fick Lisa
börja arbeta. HOll flyttade hemifrån men hade fortfarande ansvar för
sin nl0r, SOln hon tog hand aln när hon var sjuk. Flickan b/ep sedan
gift och däl111ed - att döma av vad som tidigare beskrivits i berättelsen - berocnde aven l1lan. Exemplen visar att flickans liv genalngående relateradcs till andra lnänniskors och samhällets krav på hennc.
Det finns inget i textcn som tydcr på att hon hade eller skulle kunna
ha cn egen vilja och egna önskningar. Ivlen på ett sätt bar hon på en
potential som åtminstone överträffade föräldrarnas förmågor. Det
var tack vare flickan sotn hon själv och modern fick högre status, en
bedrift varken modern eller fadern lyckats med.
Bilderna av vad som skulle dcfinieras sotn kvinnligt och manligt
beteende var, trots dcn korta enkla berättelsen, komplexa. Kvinnor237

na var både starka och självständiga men san1tidigt beroende av varandra, av andra män och av bygemenskapen. lvIer entydig framstod
deras koppling till den privata sfåren och att män förknippades med
välstånd och att äga sin egendom. Låt oss nu lämna det privata och i
stället vända oss till ett äventyr.
Aventyret: Flickhjältar i ett privat och offentligt rum
Anna-Greta Nilsson fick en saga mn "I-lur älvorna fångade stortrollet" publicerad i tidningen. Sagan beskrev hur de rika älvorna
måste skydda sig från skogens troll som var rika men fula och hot·
fulla:
l en skog bodde en b>ung ett mycket rikt troll. Det var lika rikt, som
det var fult och lett att se på. I skogen bOlIde också en lika rik ålvkonung. Alvkonungen måste alltid ha vakter om nätterna omkring
sin borg, ty om trollen hade kommit in i borgen, så hade de rövat
bort både rubb och stubb. i\hdrottnirigen måste alltid ha sina
vackra smycken väl förvarade under sig i bädden. Så fort något av
skogem troll visade sig, sprang vakterna efter det med dragna
svärd. En dag hade likväl ett dyrbart halsband, som tillhörde ålvprinsessan i\fånstrålc, kommit bort. Och det var till på köpet smitt
av kvälls:.;olens prunkande t:1.rger. Prinsessan hade fått Jet av sin
gudmor, fen )i.ppelguJ1. Lilla Månstråle visste ej någon annan råd än
att bli av lakejen skjutsad till fen. Så kom det sig, att hon en natt
blev förd till {en, sum just hade en bal. Månstråle framförde sitt
ärende. 'Vänta ett slag', sa fen och sprang in. Hon kom snart igen,
bärande ett niit i barmen. IIon sade: 'Gå ut i skogen med detta!'
Månstråle gjorde så. Då kom hon att möta Stortrollet. Som en blixt
snärjde sig nätet om trollet, som snart blev fört till iiivarnas borg.
Så fick äntligen älvorna och feerna vara i fred för trollet. / Anna(]reta Nilsson, 12 år. Lövestad. lO-I

Med sin saga skapade l\nna·Greta Nilsson en föreställning enligt
vilken borgen skulle vara en plats där invånarna skulle kunna känna
sig säkra och avskilda från hot utifrån. En man var ägare till borgen
och det var med vakters hjälp som han skulle se till att den hölls sä·
ker. IvIen det var i första hand kvinnliga gestalter som agerade inom
dess mutar och därmed blev beskyddade. Och det var en flicka som
blev drabbad när kungen misslyckades tned att vakta borgens inre,
hon blev bestulen på ett för henne ovärderligt s1nyckc. Världen
utanför borgen framställdes sotn hotfull och det hotfulla konstrue238

rades i sin tur kring det fula, avvikande och främmande. Samtliga
dessa egenskaper hade samlats i en manlig, stor troligestalt. Trots att
han själv var rik var han hela tiden ute efter kvinnornas rikedotnar,

vilket bidrog till att han var hotfull. Vad Anna-Greta sade, åtminstone på ett indirekt plan, var att de rika S01ll värnade om sin egen
egendom och rikedom var goda varelser ll1cdan de som försökte

lägga beslag på dessa var onda.
När den bestulna fen söker hjälp gör hon det hos en annan
kvinna. Och hon beger sig till den andra kvinnans hem. För att
komma dit blir hon skjutsad aven lakej, en man. Till den tidigare
beskrivningen av hur sagan skapar en bild av det privata och offentliga som åtskilt kan läggas att flickan inte kan ta sig dit hon vill utan
hjälp aven man. Hon blev skjutsad eller förd dit hon skulle. Indirekt
framstår det som att flickan måste ha en mans beskydd både när
hon inte befinner sig henuna hos någon och i det offentliga. Hon
framställdes som passiv trots att hon faktiskt förflyttade sig och
hennes handlingar sattes igång först när hon själv blivit utsatt för

något. Utan det personliga engagemanget skulle inget ha hänt. Den
kvinnliga fen beskrevs som aktiv men rörelsen var riktad inåt, hon

sprang in i sin boning. På fens uppmaning gav sig prinsessan slutligen ut i den hotfulla skogen där hon som aven händelse träffade på
trollet. Inte heller nu behövde hon agera på egen hand eftersom det
var nätet som fångade och förde trollet till borgen där det i sitt insnärjda tillstånd förlorat sin kraft och hotfullhet. Så hade flickan
lyckats lued det som fadern, kungen, misslyckats lued, nämligen att
ta bott det yttre manliga hot som oroade den privata sL1ren. Flickan
återskapade en eftersträvansvärd ordning, lugn och ro: "Så fick äntligen älvorna och feerna vara i fred för trollet. "105
Insändaren återskapade i huvudsak en konventionell bild av hur

flickor skulle vara. En kvinnlig privat sHr skulle vara skild från en
manligt präglad offentlighet. Kvinnor hade en inbördes gemenskap
som de kunde utnyttja för att värja sig 1110t det manliga. Men här
fanns också ett annat inslag. I<vinnor kunde, on1 de var tvingade

därtill, ge sig ut i offentligheten där de fick uppgifter utförda utan att
de själva var aktiva. Detta ledde till att ordningen återskapades och
positionerna återgick till de normala. Det var kvinnor av hög börd
och 1ned god ekonolni som hade förutsättningar att utföra sådana
uppdrag. Berättelsen ger också uttryck för en ambivalens lnellan de
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olika idealen. Trots att kvinnor egentligen var hjältar beskrevs de
som passiva. Samtidigt var det ett faktum att de utmanade och tog
itu med det hotfulla och vågade konfrontera det. Företaget lyckades
också vilket i jämförelse med berättelser där pojkar var huvudpersoner beHste en kvinnas hjältestatus.

I det samtal i form aven monolog Anna-Greta fick föra med läsarna och redaktionen framstår hon sotn en indirekt försvarare av
traditionella medborgerliga ideal. I det samhälle som beskrevs var de

goda de som ägde egendom och rikedom och de onda var de som
hotade att ändra detta förhållande. De goda beskrevs med namn
som lånade deras karaktärer ljus och lyster, de var av hög börd och
de hjälpte varandra inom gruppen. Kvinnor skulle bli beskyddade av
tnän tnen de kunde också ta saken i egna händer och utföra stordåd.
I detta rymdes ett brott mot det traditionella idealet. Fen framstår i
sanunanhanget S0111 en radikal kvinna sotn vet hur ett hot skall avvärjas. Hon var inte beskyddad aven man och hon tycktes - detta är
dock otydligt - äga sin egen bostad.
Ingenstans gav redaktionen några beskrivningar liknande de som

flickorna fick ge uttryck för i de insändare som behandlats här. När
det kom till att beskriva skolan fanns dock en samstämmighet mellan redaktionen och flickornas insändare.
Sko/barndom
Anna-Lisa fick en dikt om skolan publicerad i vårterminens sista
tidningsl1utnmer. Som sagts tidigare framställde redaktionen skolan
son1 barnens arbete och tiden utanför skolan som fri och rolig. Anna-Lisa skapade en liknande bild:

SKOLAN
Nu till skolan vi glada gå,
att oss nyttiga saker Elra.
Gossar stora, flickor små,
de äro i skolan så kära.
Klockan ringer och lektionen är slut,
alla barnen skynda ut
att på skolgårdcnlcka och springa.
Ni får vara med, både Per och Inga.
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Snart är terminen slut,
barnen fara till landet ut,
där de ha [örfarligt roligt,
ty vårsolen ler och lyser så soligt.
(Anna-Lisa Olsson, Arboga) 106

Anna-Lisa säger inte att skolan är arbete men att den är nyttig. Hon
påpekar att både flickor och pojkar går i skolan samt att de tycker
om den. Det blir samtidigt tydligt att Anna-Lisa skapar skolans positiva status genoln att relatera den till den fria tiden när barn var
lediga, hade roligt och åkte ut på landet.
Men skolan framställdes också som lcvd verklighet i ett par insändare. Ett par flickor fick ett "trevligt fotografi" publicerat tillsammans med korta berättelser över teateraftnar eller andra tillställ-

ningar de haft i skolan för att samla in pengar. I förhållande till tidningens övriga innehåll där allt var fiktion och tecknade illustrationer framträder den här sortens insändare som konkreta beskrivningar ur verkligheten. Om man i skolradion menade att verkligheten

fanns utanför skolan så gavs en rakt motsatt bild i 1'olkskolans bamtidning. Här framställdes skolan som verklighet medan allt annat var
fiktion. Och det var flickor som fick ge sina beskrivningar av denna
skolverklighet.
De redaktionella texter som producerades i Folkskolans bamtidnillg
skapades kring en manlig röst. Den manliga rösten fick genomgående cn stark position både genom sitt sätt att hävda sin auktoritet i
relation till bai11 - det var redaktionen som bestämde vad som vnr

bra och dåligt och värt att publicera - och genom att liera sig med
barn. Bisse bestämde över tidningens innehåll men kunde också liera
sig med barn i en underordnad position för att vinna auktoritet genom att dela läsarnas underordnade positioner. Barn konstruerades

entydigt i svaga positioner. Däimed utgjorde de aldrig något hot
mot den manliga redaktionen. I ett fall utmanade en pojke redaktionens rätt att bcstälnma vad och hur mycket av barns texter som

skulle publiceras, vilket resulterade i att pojken gjordes till den andra
och hans röst återgavs endast indirekt, i form av redaktörens referat.

I de fall barn fick komma fram i tidningen med egna röster skedde
detta i fonn av monologer. Det var i första hand flickor som fick

berättelser och betraktelser ur sin skolvardag publicerade. Berättelil
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serna återskapade i huvudsak ett medborgerligt ideal enligt vilket
samhället var hierarkiskt organiserat efter invånarnas status. 1vIän

relaterades till egendom, hög status och en offentlighet medan kvinnor gjordes beroende av andra människor samtidigt

SOlll

de inte var

i besittning av egendom och de var placerade i en privat s(ir. Men
det 1')'mdes också andra föreställningar i denna kontext. Flickor var
huvudpersoner, de höjde sin status och lyckades med bedrifter andra inte kunnat fullfölja. När det kom till att tala om skolan och barndomen fördes ett slags samtal mellan reaktionen och några flickor
på så sätt att de samtidigt, i samma nU1lltller och på samma plats i
tidningen, framställde barndomen som lika för samtliga barn i Sverige. Det var en barndom dä!' skolan var nyttigt arbete och tiden därutöver skulle fylias med lek, företrädesvis utomhus och i naturen.

Sammanfattande diskussion
Det framstår som att skolradion och f'o/kJko/tlHs bCll1llidniilg organiserade samtal där barn fick delta på olika sätt. I skolradion fick barn ta
positioner liknande de sonl vuxna gav sig själva. Vi kan anta att
detta på ett indirekt sätt bidrog till att skapa föreställningar 0111 barns
roller som viktiga och starka men det bidrog också till att förstärka
specifika vuxcnroller, de SOlU intervjuare alternativt experter. Monologer i form av föredrag fick inget stöd genom att relateras till
barn eller som svar på barns behov. I Folkskolalls barntidnillg var förhållandet i det närtnaste motsatt. Skillnaden mellan barn och vuxna
framhävdes genotl1 sättet att tala till barn. Barn kunde inte låna vuxnas höga positioner men vuxna kunde däremot skriva in sig själva
delaktiga i barns låga status. aln man i skoh'adion försökte
skapa en föreställning om att barn och vuxna kunde samtala med
val'andra på ungefår lika villkor så tycks inte detta ha varit eftersträvansvärt för barntidningens redaktion. De samtal som fördes via en
SOln

fiktiv figur skedde uteslutande på redaktionens initiativ och efter
rcgler redaktionen satt upp. I regel bestod såväl redaktionens tal
sonl de fall då barn fick alster publicerade som en serie 1l10nologer. I
skolradion framställdes det son10m barn kunde styra saintalen.

Barn var både ett slags experte!' och folkskollärare och de fick
även låna identitet av de som alVar Löfgren kallat trettiotalets "nya
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hjältar", nämligen upptäcktsresenärcrna. 107 Gemensamt för samtliga

roller var att de på något sätt förhöll sig till livet utanför folkskolans
väggar. De beskrev och utforskade olika delar av ett samtida Sverige.
Därigenonl konstruerades barn som översättare mellan vädden
utanför och världen innanför folkskolans väggar. Om folkskollärare
fick positioner som översättare mellan experter och folkskolans
barn fick barn ta roller SOln översättare mellan vuxna i samhället och
barn i folkskolan. Att skapa förutsättningar för att barnen i folkskolan kom i "kontakt med verkligheten" diskuterades både i skolradions konferensverksamhet och i Svensk Liitwtidning som en ny och
viktig målsättning när det gällde att skilja det förhållandevis nya ämnet medborgarkunskap från den traclitionella samhällsläran. I detta
tymdes en föreställning att ämnet skulle anpassas till det jämlika
medborgarideal vilket förespråkades av sådana som önskat allmän
och lika rösträtt för hela befolkningen. I Folkskolalls bam/idnjng var
folkskolan verkligheten, åtminstone gjordes inga andra beskrivningar som kunde antyda att det fanns ett samhälle utanför den fiktiva
värld som redaktionen och folkskolan byggdes kring. Skolan var en
värld i sig skild från övriga samhället.
Barntidningens redaktion skapades kring fiktiva manliga gestalter
och redaktionen framställdes SOln en hierarkisk organisation. En
nännare granskning av ett par av de insändare som flickor fick publicerade i tidningen visar att de återskapade ett traclitionellt medborgerligt ideal. Kvinnor relaterades till det privata och män till det offentliga, kvinnor var beroende av andra personer och av män som
också stod för välstånd eftersoln de ägde egendom. Överhuvudtaget
framställdes samhället som hierarkiskr organiserat där olika inclivider
intog givna positioner. Vissa individer kunde höja sin status nlen de
befann sig inom ett givet system som i sig inte kunde ändras. Trots
detta fanns det också en radikal potential i flickornas berättelser. FÖl'
det första var flickor huvudpersoner, vilket annars inte var vanligt i
tidningens innehåll, och för det andra framställdes de SOln fratngångsrika eftersom de lyckades förbättra villkoren för sig själva och
sin närnlaste omgivning.
I och med att barn fick ställa frågor i skolraclions sändningar fick
dc också vara lned onl att både på en praktisk och en diskursiv nivå
förmedla en föreställning om att deltagande och aktivitet var viktiga
fÖl1..1tsättningar för tillägnandet av kunskap 0111 skolan och samhället.
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Genom att ställa frågor kunde barnen och i förlängningen medborgaren, bli på samma gång självständig och inordnad i ett kollektiv,
aktiv i utformandet aven demokrati som idealt skulle omfatta alla. 108
För de lyssnande skolbarnen kan vi anta att det framstod som en
stor skillnad lnellan att möta barn och vuxna i dessa roller jämfört
med att lyssna på föredrag om ett ämne. Men även om barn skapades som i hög grad aktiva och deltagande konstruerades de genomgående som en kategori barn, med annorlunda status än vuxna.
Några exclnpel visar detta: När vuxna fick ta rollen son1 översättare
eller intenrjuare använde han, det var i samtliga fall lnän, jagform

vilket barn inte gjorde. Intel'Vjuaren blev aldrig utsatt för förhörsfrågor eller vägledande frågor av den vuxna experten, vilket barn blev.
S01n sagts ovan var ändå skillnaderna jän1fört med barntidningens
sätt att fralnställa skillnaderna tnellan generation och status stora.

Om radion indirekt skapade en föreställning där sådana olikheter
tonades ncr så fungerade barntidningen snarast tvärtom.
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KAPITEL 7

Ett synliggörande av samhället
Rundradion framstår nu som ett filllktigt instrument för utbildande t
av l!åra dagars 1!J'a /JJii!l1Iiskor, Hela vår generations medvetande fylles
genom radion med ett rikt skiftande innehåll, som påverkar den in-

re bildningen och inställningen till andliga värden hos hela ['åltJo/k,1

Exemplet ovan har hämtats från Svensk Lårartidfling år 1933 och det
sammanfattar på ett pregnant sätt flera av de aspekter som blivit
belysta i avhandlingen så här långt. Det ger utu'j'ck för en optim.istisk inställning till radions roll som utbildare bland annat därför att
den hade stor spridning, med radion kunde man nå hela folket.
Skribenten framställer det också som att samtiden, 1930-talet, befolkades av nya människor. Sammankopplingen av ny teknik, nya former för utbildning och spridningen av ideer gjordes till delaspekter
aven ny l110dcrnitet där även, som vi ska se, ett demokratiskt l11Cdborgarskap var en viktig ingrediens. Till detta adderar skribenten en
tilltro till nlöjligheten att via detta påverka tnänniskors sätt att tänka,
deras medvetande. Indirekt frammanar han också en bild av dessa
människor som eJ! enhet, som ett folk i en genlcnskap. Att denna

bild på flera punkter överensstämmer med den politik Socialdemokratiska arbetarepartiet och dess ungdOl';sförbund hade ambitionen
att driva är tydligt och har påpekats i tidigare forskning? Att folkskollärare och de som medverkade i skolradion var delaktiga i både
formulcrandct och spridningen av idecrna är mindre känt.
Att tnedborgarna och n1edborgarskapets utformning var under

debatt på trettiotalet kan belysas ytterligare med utgångspunkt från
den gradvisa betydelseförskjutning själva ordet medborgare genumgick. Av Svenska Akademins Ordboksredaktions excerptsamling
framgår att ordet medborgare började förknippas med något offentligt från 1920-talet och framåt. Det kunde vara en byggnad, en demonstration eller en plats,3 Aven på ett annat sätt inträdde en bety-

delseförskjutning. De företrädare i samhället som tidigare haft speciella privilegier på grund av goda ekon01u.iska förutsättningar kunde
inte längre fÖivänta sig andra förmåner från samhället än en arbeta245

re: "Fabrikören och hans folk kunde ej göra rälming pä större skydd
från otdningsmaktens sida än varje annan medborgare."4 Samtidigt

var Radiotjänst inbegripen i en diskussion om radions roll i politiken. Från och med år 1932 hade politiska valdebatter börjat hållas i
lundradion. I 1933 ålJ I7Il1dmdiollllvdllillg lyftes frågan om radions roll
och demokratin fram under en egen lubrik. Utredarnas slutsats var
att mndradions roll för att få invånarna delaktiga i politiken inte
kunde överskattas och att verksamheten måste fottsätta,5 Rundradi-

on hade "vuxit upp till en betydande samhällsangelägenhet" och den
hade "inoln breda lager kommit att: omfattas med ett synnerligen
livligt intresse".6 Skolradions sändningar från riksdagens öppnande
varje hösttermin var också ett tnedel för att öppna skolan mot den

politiska demokratin. Skolradion förde då in en programpunkt från
den allmänna mndradion och skapade därmed en koppling mellan
dessa två fora.

Genom att studera skolradion och fiolkJkolallJ bamlidning har det
blivit tydligt att 1930-talets formuleringar kring ett modernt samhälle
tned nya människor

på intet sätt var entydiga eller självklara. Det är

nu dags att vidga perspektivet och åter anknyta till en bredare samhällelig kontext i en diskussion kring hur innehållet i skolradion kan
förstås i relation dels till Folkskolan!' bamlidllillg och dels till 1930talets debatt om kultur och politik? Skolradion och barntidningen
skall därför analyseras i ljuset av de statliga utredningar som publicerades år 1935, till läromedel i medborgarkunskap för folkskolan
samt: till den allinännu rundradions innehåll. I skolradion fanns en
uttalad ambition att besktiva ett "aktuellt politiskt och socialt liv",

Det här kapitlet handlar om på vilka sätt de två medierna knöt an till
den politiska debatten i offentliga sammanhang. Syftet är inte att
göra en uttömmande analys av hela spännvidden i den politiska debatten under 1930-talet utan betoningen ligger på dc delar där jag
kunnat se en samstämmighet mellan olika texter i rc1ation till dc än1nen SOlU diskuterats i avhandlingen. Jag har således inte intresserat
mig för de sammanhang där den offentliga debatten gick utöver
dessa o1l1råden.
Av genomgången i kapitel två framgår att en rad aktörer med an-

knytningar både till lärarpress och den nationella utbildningspolitiken gavs plats inom skokadions verksamhet. De deltog på de konfel'cnscr saln ordnades för att diskutera programmens innehåll och
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form och ibland gjorde de också sändningar. Flertalet av de personer som deltog på konferenserna hade antingen varit engagerade föl'

att folkskolan skulle bli en gemensam bottenskola för alla barn eller
så skulle de komma att engagera sig i fyrtiotalets skolpolitiska reformarbete. Det fåtal kvinnor som deltog hade förutom åtaganden i
renodlade kvinnoorganisationer anknytningar till Sveriges Allmänna

Folkskollärarförening. Det förefaller som om det perspektiv SAF
presenterade i sitt organ, Svensk ui'räJ1idtlillg, låg närmast den syn på
ämnet som fick tolkningsföreträde i skolradion. Från år 1933 och
några år framåt verkar det också som att skolradion var än m.cr progressiv i sättet att p.resentera ä1nnet medborgarkunskap. l'vlot bakg11.md av att delvis samma personer figurctade i både lärartidningen
och skolraclioverksamheten ger en antydan onl ett sanlband.

Troligtvis ska den snabba ökningen av lyssnarunderlaget i folkskolorna och spridningen av ideerna i lärarpress, betraktas mot bak-

grund av att företrädare från samtliga folkskollärarföreningar bjöds
in att delta på skolradions konferenser. Detta blev ett fomm där
verksamma lärare, undervisningsråd, fackliga representanter, radio-

tjänstemän och företrädare för de olika lärarfackliga tidskrifterna
möttes i förhandlingar 0111 det nya nledlets former och innehåll. I
den mån det varit möjligt att följa medarbetarstaben på r-olk.skolalls
bart/tidning så kan man säga att den motsvarade yrkcstillhörigheten
hos de kvinnliga författare son1 i stort antal debuteradc under decenniet.? Drygt hälften av n1edarbetarna yar kvinnor och de stod för
nlerparten av tidningens textmaterial. Flertalet var gifta och de hade

någon form av utbildning till lärare, journalist eller konstnär. Med
undantag för cn l11anlig folkskollärare och rektor Anna Sörensen har
jag inte funnit några beröringspunkter mellan personer inom skolradion och folkskolans bamtir!lIillg, Däremot har jäl11förclsen l11ellan
innchållet i de två medierna uppvisat likheter i valet av ämnen även
on1 dessa presenterades på skilda sätt.

Som hittills visats var skolradions verksamhet under tidigt 1930tal en del i en skolpolitisk debatt som pågått sedan slutet av 1800talet on1 vilken utforn1ning skolväsendet skulle ha, Detta var i sin tur

uttryck för skilda uppfattningar om hur ett framtida samhälle skulle
organiseras. Förenklat kan l11an säga att den konflikt SOl11 fanns
lnellan lärare i folkskolan och lärare .i läroverken också fick bet)'delse
för skolradions inriktning, På g11..11ld av folkskollärares positiva och
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läroverksläres negativa inställning till mediet kom skolradion att huvudsakligen bli en radio för barn i folkskolan. Detta var ingen tillfällighet utan resultat av vissa aktörers agerande i110111 skolradion och
Radiotjänst. I den tueningen kan man säga att det fanns en klassdi111cnsion i skolradions verksamhet.

I Alva och Gunnar Myrdals Ni!' i be[olkllillgJjdgall som gavs ut år
1934, placerades denna motsättning i ett politiskt sammanhang. Författarna var dels kritiska mot det faktum att personer "blott på
grund av sina lärdomslneritcr" fick förtur till folkskolescllunarierna
och dels opponerade de sig emot läroverkslärarnas bristande utbildning i psykologi och pedagogik. s Läroverken förlängde "1800tals1l1cntaliteten" som i sin tur kopplades samman 111Cd konscl"VatiSl11,

en negativ individualism. De var sanltidens "motståndare",

menade MyrdalsY Alva och Gunnar Myrdal var inte enbart negativa
till läroverken utan riktade även kritik mot folkskolan som de ansåg
vara alltför "gammalmodig",lO De presenterade således frågan om

skilda 1ärarkategoriers ntbildning som en fråga om vilket samhälle
som var önskvärt och ll1Öjligt att skapa. Det förefaller sonl O1U ett

flertal folkskollärare tagit till sig en sådan tolkning och själva önskaS0111 111cdskapare i vad tnan talade on1 som en ny eller
radikal samhällsförändring.
Bland de medel som stod till buds för att åstadkomma en förändring var en pedagogik, aktivitetspedagogiken, som skulle göra
medborgarna i samhället delaktiga och eleverna i skolan självverkde att se sig

samma. Denna pedagogik började förordas av nydanare inonl folk-

bildningstraditionen som kring sekelskiftet började förorda studiecirkelverksamhet hellre än föreläsningar. Under 1930-talet spreds
dessa ideer bland de som gjorde program i den alhnänna mndradion. Radioprogram skulle avlyssnas i grupper där medlemmarna
kunde diskutera innehållet efter sändningarna. il Det var en sådan
modell som skolradion byggdes kring. Egentligen förstärktes modellen ytterligare eftersonl programmen skulle både för- och efterbehandlas i klassrummen oavsett om programformen var föreläs-

ning eller dialog/lektion. Syftet var att barnen skulle ta till sig innehållet på ett genomfört sätt:
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Radiotalaren ger barnet en ny synvinkel och med en ny röst ett utfostringscxperimcnt, som även är nytt och som kanske endast indirekt anknyter till vad som fönJt lärts i klassen i samma ämne. I
lämpliga portioncr intresserar detta barnet. [...] Barnct assimilera
dc nya intrycken biist, om de i egna ord få återge, vad dc hört, samt
diskutera oldam punkter. 12

Citatet visat att det fanns en stark tilltro till radions möjligheter att
påvetka hur barn tånkte genom att föränma deras språk. Iden att
skolradion skulle komma med något för folkskolebarnen nytt gällde
således även hur sändningarna skulle behandlas i klaSSiUtlUllen,
Denna metod för avlyssning hade, SOlll nämnts, stota likheter llled
den reformpedagogik SOlU förespråkades av progressiva lärare i
folkskolan. Aktivitetspedagogiken skulle göra varje individuellt skolbarn verksamt." Val'je skolbarn skulle bli aktivt i tillägnandet och
utvalet av kunskap.l4 Hätigenom skulle de få den träning dc behövde föl' att i framtiden kunna tillämpa ett politiskt medborgarskap. IS
Alva och Gunnar Myrdal formulerade en vision om detta i KliJ i beftlkllil1gjjii{~{/I1. De framställde det som att hela samhället faktiskt var
beroende av varje tll.edborgares deltagande i smutida samhällsfrågor:
En sak bör till slut understrykas. I en medborhr-an's uppfostran bör
ingå en politisk, social och kulturell orientering i !!1f/ideNS viktigaste
samhällsfrågor. Han måste få ett underlag för sitt omdöme i samhällsangelägenheter, för vilka han skall bära dclansvar, och cn hjälp
till den medborgerliga personlighetsutveckling och den sociala
självbildning, varpå hela samhällsutvecklingen i sista hand bcror. 16

I ovanstående formulering gjorde Alva och Gunnar :tviyrdai mcdbotgarskapet emellertid till en manlig angelägenhet. Folkskolan
skulle vara verktyget för att en social cirkulation mellan yrken och
klasser skulle konllua till stånd. p lvlen att såväl kvinnor S0111 arbetare
ansågs behöva träning i mötesteknik och för1l1ågan att tala i offentliga sammanhang för att kunna delta i det politiska arbetet, har bilde
Kjell Östberg och Lena Eskilsson påtalat. Båda dessa grnppct behövde självförtroende för att kunna utöva sitt ll1edborgarskap till
fullo. w S0111 visats i avhandlingen anammade skolradion liknande
strategier för att utbilda folkskolbarnen, i betydelsen bMe pojkar och
flickor, till ett framtida medborgarskap. En viktig del av detla val'
också att genomföra en ni-refor111 och att barnen fick lära sig vad
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man kallade ett enkelt och ändamålsenligt tal- och skriftspråk. Med
ett sådant språk skulle tidigare uteslutna delar av verkligheten föras
in i skolan ll1cnadc dc salU var engagerade i skolradions verksamhet.
Detta betyder inte att även beskrivningarna av verkligheten använde
ett tilltal som var oproblematiskt ur ett genus perspektiv.
När Nils Herlitz eller Josef Weijne pratade om medborgaren och
staten i den allinänna rundradion respektive skolradion, när Alva
och Gunnar Myrdal debatterade eller när Värner Ryden, Nils Helger, Gärda Lidforss med flera författare behandlade medborgaren
rättigheter och skyldigheter i läroböcker under 1930-talet, talade alla
utifrån en språklig konstruktion som implicerade att medborgaren
var en man,I9 I'vlänniskan var kvinna medan medborgaren var man.
Huruvida detta lockade eller avskräckte flickorna respektive pojkarna i folkskolan är det naturligtvis omöjligt att uttala sig om idag. Det
är svått att avgöra 0111 författare och debattörer lade någon betydelse
i dessa gcnuskonstiuktioncr. I'vlöjligen kan det faktum att vissa aspekter av medborgarskapet bestämdes som kvinnliga stödja en sådan tolkning. Ivlen även om termen medborgare hade en implicit
riktning tnot tnanlighet kan man inte utesluta att flickor eller kvinnor 50111 tog del av detta använde det som mål eller medel i en individuell identitctsfonnering. 2o Vad som däremot går att fastställa är
att säväl Fo/kJko/alls bal'lllidlliflg som skolradion framställde genusrelationer både på ett traditionellt och ett gränsöverskridande sätt för
både de flickor och pojkar som tog del av innehållet. I tidningen fick
flickor ta samma sorts roller som pojkar utan att detta innebar att de
framställdes på satnma sätt. Tvärtom fanns det såväl kvantitativa
som kvalitativa skillnader nlellan hur flick- och pojkhuvudpersoncl'
beskrevs. Skillnaderna hängde åUllinstone delvis samman tllcd OlU
de framställdes av kvinnliga eller av manliga författare. Det går att
utläsa en tydlig kritik av manlighet hos kvinnliga författare, den utstötte pojken Agaton utgjorde ett sådant exempel på hur kvinnlighet
och inte manlighet kunde göras till nonll. I skolradion var flickornas
orientering luat nya O1lldden än lller påtaglig. Trots att vissa program bef.1.ste traditionella genusrelationer eller till och tned kritiserade just flickors sätt att uttrycka sig, kunde andra sändningar placera
flickor inom såväl områden i samhället som i positioner där n1än
traditionellt hade tolkningsföreträde. Flickor placerades in i samlnanhang där det luoderna skulle synliggöras, till exelnpcl i rc1ation
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till elektricitet, telefoner och lantmannaföreningar. Att fmna pojkar
dessa områden förefaller nunclre förvånansvärt. Flickorna
gjordes således till gränsöverskridare på ett sätt som inte motsvara-

llO111

des av hur pojkar presenterades. Vi ska nu flytta intresset till den
nationella politiken. Gav skolraclion några beskrivningar av ett
"aktuellt politiskt och socialt liv" och hur såg de i så fall ut?21
En geo01ngång av dc ol11tåden S0111 var förctnål för statliga offentliga utredningar år 1935 uppvisat· samstämmighet med de ämnen
som behandlades i skolraclions sändningar. Flera program tog upp
frågor med anknytning till det statliga utredningsarbetet. Detta innebar att ämnena flyttades nära barnens crfarcnhetsvärld eftersom de

framställdes i relation till folkskolebarnens behov och önskningar,
vilket visats i kapitlen fyra och fem. Exempel där det fanns en överensstänunclsc mellan statlig utredning och progratl1 var till exempel
när åtgärder för spannmålsodlingens stödjande behandlades. I skolradion sändes både ":LvIitt lilla våxtförsök" och ett progral11 on1 ett
besök på en lantmannaförening. 22 Det går också att se ett satnband
lncllan utredningen om 'hur den högre skogsundclvlsningen skulle
utfornus och två progratll om skogsavverkning där två pojkar deltog, nänlligen "När träden [illas" och "lvled timret till havet",23 Programmet där "Brita och Greta söka plats" kan betraktas SOl11 en
k01nmentar till arbetslöshetsutrcdningen,24 Samma år gjordes en utredning med förslag om hur tjänstgöringsintyg skulle vara utformade, Liknande aspekter beskrevs i "På pastorsexpeditionen",25 Bostadsförsörjningen utreddes och bostaden uppmärksanl1nades i tre
sändningar av Ed}' Velander där bostadsstandarden beskrevs SOl11 en

central fråga föl' framför allt de lyssnande skolbarnen. 26 Ar 1935 lades tre utredningar 0111 vägväsendet och biltrafiken fram. I skolradion behandlades vägfrågan utförligt i tre sändningar samtidigt som
det fanns program där ämnet kOllu11cnterades utan att detta var i
fokus,27
1 Folkskolalls bal1ltidllillg kommenterades bil- och flygväsendet
samtidigt SOl11 något hotfullt och farligt, Bilar gav mardrÖll1111ar och
trafiken i staden var kaotisk. Att kunna flyga "i en riktig flygl11askin"
var inget emot att känna sig älskad där man befann sig,28 Nils Hel-

gers optimistiska sändning om de möjligheter Kalifo1'11ien erbjöd
kan förhållas till det faktum att Sverige slöt ett handelsavtal med
USA sanlma år,29 Hela skolradions verksamhet gjorde också frågan
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otn den allmänna rundradions organisering aktuell, vilket diskuterades i en utredning om rundradion i Sverige SOl11 presenterades år
1935. 30
Med utgångspunkt från de resultat som framkommit j avhandlingen förefaller också betänkandena om KOIlJllIlktlll1lppJvillgetJ jiir/opp
od) orsaker 1932-1934 och FoJk,jiil)'O'ljllillg och arbetsjivd intressanta." I
båda utredningarna gav man en bild av att Sverige återhämtat sig
från den svåra internationella ekon01niska kris som dominerat trettiotalets inledande år. Orsaken uppgavs vara "de statliga regleringsåtgärderna".32 I detta fanns en stor likhet tned hur statens arbete
beskrevs i skolradions sändningar. En socialdemokrat, ]osefWeijne,
lade ut texten kring statens åtgärder på ett detaljerat sätt i två sändningar. lvfen statens ansvar och betydelse för tnedborgarnas säkerhet
och infmsuukturens kvalitet kon1 också fran1 i sändningar där fokus
låg på något helt annat, till exempel på bostaden, jordbruket eller
beskrivningar av andra länder.
Den egna nationen framställdes emellertid också i positiv dager
på ett indirekt men salnticligt mer elaborerat sätt. Genom att presentera och lyfta fram kulturella markörer framställdes människot
som om de befann sig på högre eller lägre kulturnivå beroende på
hur väl de lyckades använda naturen föl' tekniska och sociala ändalnå1. Detta blev ett n1ått på graden av civilisationsnivå. Det var också
ett sätt att befoista en bild av Sverige som framgångsrikt och i ett
sent utvecklingsstadium, att vi befann oss på en "hög kulturnivå".33
T/i var i besittning aven livgivande fluktsam natur l11edan de tmdm
drabbades av torka och sterilitet. Även i Folkskolalls bamtidllillg skapades en liknande bild. T/i var skolbarn ellet vuxna män SOlU visste
vilka regler som gällde i samhället luedan de tilldra tillhörde en ann~n
folkgrupp. Liksom i skolradion användes kulturella markörer för att
formulera skillnader mellan pi och de andra. De alldra hade mötka f.1rger i sitt utseende, dc klädde sig annorlunda, de hade annorlunda
hem och de följde inte de lagar som gällde i "vårt" samhälle. I båda
medierna användes flickor, pojkar och män för att fonllulera bilden
av den ideala aktiva, utfotskandc luedbotgaren. Dc blev de inkluderade SOt11 utan förbehåll kunde utforska och bedölna de alldre/.
Den här typen av föreställningar stod att finna även på andra
platser än i skolradion och Folkskolalls ban/tidllillg. Radiotjänst hade
sänt program on1 skilda människoraser och deras förutsättningar i
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den allmänna rundradion i början av 1930-talet. Av programtitlar
och presentationerna i Rosler i Radio framgår att dessa program på ett
tydligt sätt producerade föreställningar om att det fanns stora skillnader mellan olika människor samt att dessa skillnader i första hand
berodde på vilken ras man tillhörde. Ordet befolkningsutveckling
tolkades bokstavligt, som en förändring från' något outvecklat till
något iner utvecklat. En schimpans, en negerpojke och en orangutang tillhörde de ursprungliga stadierna medan vissa typer av
"nutidsmänniskan" val' "de ekonomiskt och soclalt fratngångstikaste

befolkningslagren,"34 Att detta gick igen i hur kritiken mot populärkulturen formulerades är tydligt. Särskilt jazzmusiken förbands på
ett negativt sätt till att utövarna hade svart hudfårg, var råa och för-

vildade." Hösten 1935 och våren 1936 höll Gunnar Myrdal en serie
program i den allmänna rundradion om befolkningsfrågan. Serien,
som var en av ett hundratal, uppmärksammades i Radiotjänsts verksamhetsberättelse vilket antyder att serien ansågs viktig av den egna
organisationcn. 36

Att tillskriva befolkningar olika egenskaper som placerade dem
högre eller längre ner på en civilisatorisk stege var inget unikt för

1930-talet. Tvärtom visar Åke Holmberg bland annat när han skriver aln "Den svenska omvärldsbilden under trehundra år", att
världshistorien beskrivits på ett sådant sätt åtminstone sedan 1800talet. Holmberg 111enar att fonnulcringar om svenskens och eutopens överhet i jämförelse med andra befolkningar var tydlig i skolböcker och i uppslagsverket Nordisk }<-allliliebok vid 1800-talets slut."
Möjligen kan detta var en förklaring till varför just dessa föreställningar formulerades på ett likartat sätt i både skolradion och Folk·
skolalls bamlidning, det var en diskurs som för tillf..illet hade tolkningsföreträde. Åke Holmberg antyder att formuleringarna började
avta i styrka redan i slutet av 1930-talet. Ett sådant antagande förefaller orimligt dels mot bakgrund av de resultat som framkommit i
avhandlingen och dels på grund av det sätt som tidigare forskning
pekat på 1930-talets upptagenhet vid befolknings frågan. Tagna tillsammans blir detta ett starkt argutncnt SOln .i stället framhäver att
talet om en nationell identitet förekonl inom en rad mndden på olika nivåer i samhället. Det verkar mer troligt att tolka 1930-talet som
ett decennium då det skedde en förskjutning i den meningen att föreställningarna om ett tJi och de cllldm spreds i en större mängd texter
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och snarast blev, vad Nira Yuval-Davis talat mu, en konstruktion
som verkade naturlig. Den vann dänued ytterligare status genolu att

förefalla befast i natuiVetenskapliga lagar och samband. Detta uppmärksammar hur politiska föreställningat· sprids via språket och ett
kulturellt utbud. Vi ska återknyta till 1930-talets diskussioner om
vilken kultur som var bra för barn.
Under 1930-talet återupprepades 1800-talets kritik mot populärkulturen. Dess skadliga effekter relaterades till influensernas utländska urspmng och till det faktum att de var massproducerade kopior.
I diskussionerna framställdes det vilda som barbariskt, mörkt och
hotfullt." Liksom tidigare engagerade sig folkskollärare för att sprida
god litteratur som alte111ativ till det populära." På Radiotjänst såg
man det SOIU sin uppgift att inte ge vika för "den florerande nöjesindustrien" eller "en vulgär publiksmak." Folkupplysning och undervisning var jämte "en fullgod radiounderhållning" dc 111ål rundradion borde sträva efter. 40 Dc som gjorde innehållet var till övervägande del akademiker även 0111 lyssnarna kOIU från alla samhällsklasser. 41 :rvIen nu började också en ny positiv inställning till populär-

kultur och dess användare göra sig gällande bland olika grupperingar.
En av de som gav konkret utformning till visionen om folkhemmet, Alva I'vIyrdal, mewtde att även fiktionen, sagorna, skulle
användas för att förmedla nya visioner om samhället och verkligheten för barnen." I KriJ i be[olkllillgJjirJgall påpekade Alva och Gunnar

Myrdal att utformningen av fritiden "håller på att bli ett av de viktigaste individuella och sociala problemen i vår tid." En ökad effekti-

vitet inom produktionen hade gjort det möjligt att förkorta arbetstiden. Samtidigt hade kraven på varje individs prestation höjts vilket
gjorde att fritiden skulle fungera som "kolnpensation". I'vIyrdals lyfte

således upp frågan om fritidens innehåll till en samhällelig nivå eftersom den kopplades till nationens produktionsvillkor. Men de
fastställde också ett samband i lnotsatt riktning, nämligen att "det
politiska livets utveckling efter demokratiska linjer" fungerat som en
"kraftutlösning" för varje persons resurser. 43 Indirekt fastställde dc

därmed att det fanns ett samband mellan ökad demokrati och ökad
produktion. Mot en sådan bakgmnd, där fritiden och det kulturella
utbudet för barn och vuxna hamnat i politikens centrum, blir I-Ientik
Berggrens reSOnelllang 0111 socialdel11okratins förhållningssätt gen254

temot populärkulturen betydelscfullt. Till skillnad från hur andra
forskare beskrivit socialdemokratins förhållningssätt i kulturfrågor att folket skulle lära sig att tycka om etablerade traditionella kulturfOfiner - menat Berggren att en del av det Sodaldenlokratiska arbetarepartiet och ungdomsförbundcts framgångar under trettiotalct
berodde på att dess ledande aktörer, trots ett initialt motstånd, ac-

cepterade populärkulturen som en kulturform bland andra. Det var
en viktig del av partiets anpassning till verkligheten och de värderingar 80111 dess medleminar omhuldade. 44
I skoh'adions konferensverksamhet framkom inte bara den för

tiden kulturradikala synpunkten att nöjesläsning kunde vara bra för
barn, eftersom den stimulerade ett intresse även hos barn

SOl11

var

ovilliga till läsning, utan också att det var något i sig positivt att föra
in verklighetcn i skolan. I de program som undersökts i avhandlingen förstärks bilden aven liberal inställning till populärkulturen. I-lär
framkom inte någon uttalad kritik mot tidningsköp, biobesök, köp
av godsaker eUer dans. Det var, i och för sig, bättre att spara pengarna till förenings- och frilnftsliv, men populärkulturen kritiserades
inte som ett fenolnen i sig. Kanske var dessa beskrivningar ett sätt
att försöka göra program efter de intentioner sonl fanns uttalade.
Det var ju endast genom att möta livet 80111 barnen kunde lära sig att

hantera det. Och då gick det inte att blunda för de verkligheter barn
faktiskt levde i. Föreställningen att verkligheten och skolan skulle
närma sig varandra formulerades även i Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings organ Svellsk Uirutidllillg. Folkskolans lärarinnors
organ, Lämrilll/{!f0rbundet, formulerade en luotsatt föreställning, nämligen att skolan skulle vara en skyddad värld där barn kunde få en
ideal uppfostran vilket i sin tur på sikt skulle förändra samhället.
Det fanns också andra spridningsvägar lnellan radion och skol-

barnen än de som skedde via skolradion och rolkskolt/lls bamlidllillg.
Professor Nils Herlitz gjorde program i nationalekonomi tillsammans med Gunnar Myrdal i den allmänna mndradion. Ar 1933 höll
han också en serie radioföredrag i ätunet tnedborgarkunskap för de
"intresserade folkskollärare" som skulle ha undervisning i ämnet.

Folkskollärare Henrik Berglind, som blev ansvarig för folkskoleprogrammen i skolradion Sanli11a år, kommenterade föredragsserien så
här i 1'oJkskoJkimrnas TidNiNg. "!vred valet av just dessa ämnen har

Radiotjänst utan tvivel lyckats fånga ett par av de problem som för
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närvarande intar en central plats i den alltnänna diskussionen." Lärarna kunde lyssna på programmen enskilt men det bästa vore om
de samlades i gmpper och sedan diskuterade de frågor som skulle
behandlas i radioföredragen.4' Den allmänna rundradion vände sig
således uttalat till lärarna i folk- och fortsättningsskolan. Den allmänna rundradions innehåll kunde också nå skolbarnen på ytterligare ett sätt. Kooperativa Förbundet nyckte flera av de program som
sändes i lundradion. De samlades i böcker eller häften vilka i sin tur
fanns angivna som bredvidläsningslitteratur i folk- och fortsättningsskolornas läroböcker i medborgarkunskap.46 På detta sätt nådde radions innehåll barn i folkskolan även om de inte egentligen
lyssnade på själva utsändningarna.
Vi ska återknyta till frågan om hur det svenska framställdes som
överlägset andra kulturer. Om skolradion formulerade föreställningar om att det fanns ett unikt svenskt välstånd i relation till andra
länder på ett in(lirekt sätt - det har blivit uppenbart först gel10m
analysen i kapitel fyra och fem - så uttryckte l\lva och Gunnar Myrdal detta mer uttalat. De talade om att
vårt välstånd [... J på längre sikt ställa sig allt högre i jämförelse med
vad L'lllct bli i andra länder. För vår del hålla vi iiven före, att landets välstånd kommer att kraftigt stegras även absolut taget, d. v. s.
i förhållande till dess nuvarande nivå. [".] egentligen blott giiller
välståndet i förhållande till andra länder. I.. ,J av vår förutsättning
beträffande utvecklingen av viilståndsrelationen till andra Einder,47

Ivfyrdals talade vidare om behovet hos "den svenska arbetarklassen"
att "svensk politik" fick till stånd "immigrationsspärrar" för att förhindra att folk från "andra länder med lägre levnadsstandard" sökte
sig till Sverige. Arbetsgivarna hade redan försökt "att gen01n utsugning av fränunande arbetskraft pressa ned avtalslönerna inom landet."48 Ivfyrdals använde "en främmande invandring" för att bygga
upp en hotbild mot arbetarna. l\merika fick statuera exempel. Där
hade man inte i tid lyckats införa restriktioner för att skydda den
egna nationens arbetare. Hög arbetslöshet var ett hot lnot ftukts amheten och om invandring bi(lrog till att hålla ,iffroma höga var också detta ett hot mot befolkningen, menade Myrdal:
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~fcn om vi då stå i den situationen, att vårt land börjar bli ett alltmera eftersträvansvärt invandringsland, så kommer den låg,l fruktsamheten att framstå som en nationell fara och detta just ur arbetarklassens synpunkt. 49

Just här fJnns en tydlig likhet mellan hur man upprepade gånger
formulerade sig i skolradions sändningar. Som sagts förbands det
svenska, civilisatoriska med vatten och fiuktsamhet tnedan det andra,
icke-civiliserade var torrt och sterilt. Att göra den här sortens formuleringar var inte ett sätt att, ansåg ivfyrdals, bygga "nationella
skrankor", utan det handlade om något annat och störrc. 50 Det var i

stället ett sätt att bedriva befolkningspolitik där just befolkningen
skulle bli politikens centrum, En "konsolidering inåt av staterna"

skulle främja fred och internationellt samarbete menade Myrdals."
Syftet tycks ha varit att ge Sverige och det svenska ett nytt självförtroende. Sverige var ett land rikt på naturtillgångar och med en rik
befolkning, sade man. Det handladc bara om att "kunna organisera

vår produktion någorlunda förnuftigt".'2 I de statliga utredningarna
KOI!Jilllk/tlmppsli/i/ge/sfiJiiopp och o/"aker 1932-34 och Folkjohbiyilillg och
arbe/if1,d presenterades en liknande bild av Sverige. Aven i dessa påpekades att "den inhemska marknaden" skulle skyddas och att Sveriges välstånd var beroende av att "svcnsk vara" användes. 53 Oavsett
vilka intentionerna var så fornmleradcs via dessa bilder samtidigt
tydliga föreställningar aln ett högtstående, vähnåcnde svenskt vi vars

viktigaste uppgiti var att avskilja detta vi från de alldra. De/III/dra var,
för att citera Myrdals, "stämplat av kulturellt och politiskt barbari
och därmed åtföljande höggradig risk för instabilitet, som fallet
överallt är i ivlcllaneuropa, "54

Innehållet i }>olkrkolcllls bam/idllillg kan också det relateras till de
frågor som behandlades i de statliga utredningar vilka räknats upp
ovan. Berättelserna beskrev inte det som l\lva Myrdal efterfrågat
angående sagomaterialet till barn, nämligen nya bcskrivningar av
"stadsmiljöer och nutida arbetsliv". Därenlot beskrevs landsbygden
och de fÖiutsättningar till lek, skolgång och arbete sotn gavs där.
Betraktat i relation till dc statliga utredningar som räknats upp ovan

kan även berättelserna tolkas som inlägg i en samtida debatt. Skillnadcn är att kOlnmentaren var helt annorlunda jämfört med skolra-

dion. I Folkskolalls bam/idllillg formulerades i stället ett samhällsbcva-
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rande perspektiv. Ett eget hem på landsbygden skulle ge både arbete, egendom och aktiva barn. Det var inte en 11lodern denlOkratisk

modell som gjordes till norm utan en modell där relationen mellan
kungamakten och folket var den viktigaste. 55 Det var således formuleringar av föreställningarna onl barn sonl aktiva och de skillnader som fanns mellan svenskar och andra människor, S0111 överensstämde mellan l11cdicrna. lYIan återskapade en föreställning om att
svenskarna var ett folkslag och att andra grupper av lnånniskor också

skulle förstås i termer av folkslag.
Lars Trägårdhs analys av hur begreppet .f0/k gavs skilda betydelser i olika kontexter från 1800-talet och framåt förefaller intressanta
i detta sammanhang. Trägårdh visar att i en svensk kontext fick ordet folk en inkluderande betydelse. Klasskillnader tonades ner medan likhet framhävdes och denna tog sin utgångspunkt i beskrivningar av aktiviteter av, för och med folket. Det handlade om folksånger, folkberättelser, folkhögskolor, folkrörelser eller folkparker.
Dessa begrepp blandades med föreställningar från en politisk höger
och vänster som båda hade sina skäl att bluka dem. När Per Albin
Hansson valde att ge välfoirdsprojektet namnet Fo/kbem var han väl
111cdvctcn Q.m de skilda associationer detta väckte. Hansson ville
framför allt frammana den inkluderande betydelsen men med en

betoning på de lägrc klassernas tolkningsföreträde. Folk användes i
betydelsen demokrati." Till denna analys kan man naturligtvis lägga
ordet Jo/kika/Il och framför allt barnen i folkskolan. Det var här de
två l11cdicr som undersökts i avhandlingen hade sin uttalade målgrupp. Skolradion var ett nytt medium där just bamen i folkskolan
och inte de i läroverken blir den uttalade målgruppen. Bamtidningen
apostroferade också dessa barn. Med utgångspunkt från den betydelse Trägårdh ger ordet folk - som en demokratisk rörelse nedifrån
och upp - framstår det sonl 0111 just dessa tueruer synliggjorde barnen i ett ordsammanhang där dctllokrati och utjämning var lliCningsskapande ingredienser. Att orden var komplexa och inbäddade

i skilda betydelser beroende av politisk kontext kan också förklara
varför samma ord kunde användas trots mediernas skilda innehåll.
Av Lars Jänses beskrivningar av dc förändringar som genomfördes på Skansen och Nordiska l11useet uncler decenniet fralugår också

att folket synliggjordes på ett nytt sätt under 1930-talel. Jönses argumenterar för att folket inkluderades i det nationella projektet
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bland annat genom det sätt som landskap och hembygd lyftes fram i
olika skrifter och sammanhang från sekelskiftet och framåt. Ett uttryck för detta var det faktum att hembygdskunskap blev ett eget
ämne i folkskolan i och med 1919 års skolplan. I och med detta förstärktes även "undci'"visningen i ämnen S0111 lllCd fördel kopplades
till kunskap om folk och territorier, "57 Denna rörelse kuhninerade i
att historieskrivningen på Skansen och Nordiska museet ändrades
under 1930-talet. Parallellt med att landskapen uppmärksammades
blev arbetarklassens historia representerad och såväl folkrörelserna
som folkparkernas verksamheter uppmärksammades. Jönses anser
att detta var ett betydande brott filot en tidigare historieskrivning
genonl "att arbetarrörelsen på aUvat inlemmades som en synlig beståndsdel i utformningen av den svenska naclonalstaten."58 Jänses
beskrivningar sammanfaller med innehållet i skolradion. Pömtom
att den beskrev regeringens och riksdagens arbete så att lyssnarna
skulle få en känsla av att vara delaktiga i ett politiskt skeende så
gjordes program om specifika landskap, om hembygden, och fabriker besöktes under hela 1930-talet. Ar 1935 innebar detta också att
arbetare blev intctvjuade.

Att innehållet i skolradion och Folkskolans barntidnillg anknöt till
dagspolitiska frågor är ett viktigt resultat att lyfta fram trots att det
egentligen inte säger något Dln vad som inte diskuterades i de fora
sotn undersökts. I ett vidare pcrspektiv kan innehållet ses sonl del i
ett samhälleligt sanltal om samhället och dess organisation. Det förefaller också sotn att det fanns ett samband mellan de frågol' sonl
togs upp i statliga utredningar år 1935 och de ideer Alva och Gunnar Myrdal byggde sin argumentation på i Kris i bejolkllillgsjhlgall. I
Klis i befolkningsjii/gcJlI diskuterade författarna befolkningsfrågan utifrån samma infallsvinklar som ut.redningarna gjorde. Plera politiska
aktörer ansåg således att det var i relation till bostads- och vägbyggande, till ett moderniserat jordbmk och till förbättrad praktisk utbildning son'1 såväl samhällets sonl de cnskilda individernas problcnl
och lösningar stod att finna. Via skolradion konfronterades skolbarn
tllcd just dessa föreställningat'. De SOln utformade verksamheten
använde en specifik metod för att effekterna skulle bli de avsedda.
Genom för- och efterbehandlingar av programmen skulle både lyssnarnas språk och tänkande påverkas. Vi ska fortsätta diskussionen
om skolradions och FolkskolcJlls bllJ'Jltidnillf/ relation till aktuella frå259

gor genom att följa en aspekt av befolkningspolitiken, nämligen bostadsfrågan.
Bostadsfrågan var inte ny utan hade diskuterats i omgångar av
skilda politiska grnpperingar sedan sekelskiftet, Däremot omgärdades den tned ett förnyat intresse och delvis nya innebörder under
1930-talet,59 En genomgång av 1935 års statliga utredningsverksamhet och den redan påtalade Klis i be{olkllillgsjiugall gör det tydligt att
bostadsfrågan var upp1närksarrunad såväl son1 en angelägenhet föl'
staden som för landsbygden:
l

Lika viktigt är önskemålet om en höjd bostadsst3ndarcl. ..J Bo~
stadsfr-ågan giillcr [dmst sundheten hos dc bostäder, vari nationens
barn skola ha sina hcm. w
Statsmakternas uppmiirksamhct har också, siirskilt under de senaste
åren, varit i hög grad inriktad på bostadsproduktionens främjande
och bostadsstandardcns höjande såväl på landsbygden som i stiidcrna.(,J
att ökningen på detta område utgjort en betydelsefull faktor j
konjunkturutvecklingen under 1934. 62
Vare sig egnahemsbildning äger rum på jordbrukslägenhet eller på
bostadslägenhet är avsikten med egnahemslånestödet i första hand
att tillskapa n y a självständiga jordbruJ, och bostäder såsom ett led
i statsmakternas strävanden att befordra utkomst- och bosättningsrIlöjligheterna på landet,63
Sålunda ha ofta jordområdena blivit för knappt tilltagna för att bilda självförsörjande småbruk. [... ] Ofta äro egnahemsbyggnaderna
på såväl jordbrukslägenheter som bostadslägenheter otillfredsställande uppförda och utnyttjade såsom bostäder eller uthus och sålun{h mindre tjänliga för sina ändaI11:ilJJ~

Intresset för bostadsfrågan hade ett dubbelt fokus. Det handlade
dels Oin att befolkningen skulle bo bra och dänned leva i välstånd,65
Pör Myrdals handlade det om att grundlägga förutsättningarna för
"den nya familjen". Bostaden skulle vara mer öppen jämfört med
tidigare, mer beroende av samhället - "det större folkhushållet" och då måste den odlas i en miljö som inte skydde dagens Ijus. 6G De
"fullstoppade l11atlagnings- och sovhålor" som dittills härbärgerat
inedborgarna var inget alternativ/j7 lYren det handlade också om att
bostadsbyggandet var ett sätt att få bukt med arbetslösheten. Som
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framgår av ovanstående citat användes bostadsbyggandet för att ge
en bild av att konjunkturen verkligen var förbättrad. Bostadsbyg·
gandet angavs som exempel på förlopp oeh orsak till uppgången.
Cit1ten visar även att frågan om egna hem knappast var bortglömd,
tvärtom. DärClnot var det snarare problemen än fördelarna 1l1cd
egna henl, åtminstone de SOlU beskrevs i utredningen år 1935. Den
bild av landsbygden som framträder i såväl Myrdals bok som i ut·
redningen om tillsättandet av egnahemskonsulenter stod i bjärt
kontrast till den bild som presenterades i rolkskolalls bl/rlltidllil1g.
En genomgång av de tre medborgarkunskapsböcker för folk·
och fortsättningsskolan som jag redan hänvisat till tidigare i avhand·
lingen, ger tydliga besked om att bostaden användes som kulturell
lnarköt även i dessa. o8 Vi ska uppehålla oss vid en fråga onl hur dessa beskrivningar förhöll sig till de som presenterades i skolradion
och Folkskolans bl/rlltidllil1g.
Nils Helgers och Gustav Ekebergs läroböcker fick båda positiva
omdömen i S/iel/sk Läl'tlItidllil1gs recensioner år 1935. Värner Rydens
bok hade stor spridning men bedömdes av recensenten John S Eric·
son som traditionell i sättet att strukturera innehållet,69 Samtliga författare gjorde program i skolradion under 1930·talet.'''
Nils Helger inledde sin lärobok med ett kapitel om
"HEMMET".'! Över rubriken finns en illustration med ett timrat
trähus med vita knutar, fönsterluckor och en förstugukvist lncd
svenska flaggan hissad på toppen. Stora träd syns i för· och bak·
glundcn. En kvinna med förkläde och sjalett över håret är på väg ut
genoln dörren med en kaffebricka i händerna. En man i tnörk väst,
mörka byxor och vit skjorta står ute på gården. Han ät flankerad av

en flicka med klänning och en pojke med långbyxor. Båda barnen
matar några höns. Barnens position i den kärnfamiljsidyll som bil·
den beskriver sam111anfattas i ett inledande bibelcitat: "Hedra din

fader och din moder, så att det må gå dig väl och du må länge leva i
landet."72 Helgers formuleringar överensstätnde på flera sätt tned de

ideal som Nils Edling menar användes för att skapa samling kring
egnahetIlsrörelsen. Den hadf' en tydlig nationell anstrykning via den

hissade flaggan. Samtidigt blev kärnfamiljen i en röd stuga på landet
en symbol för det svenska. 1'vIannen skötte åkern och kvinnan hemtIlets inre och trädgårdenP
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I stället för att börja med familjen Inledde Värner Ryden sin bok
lued ett avsnitt om "[vJårt folk" där "vår folkstam, svenskarna" varit
placerade på "den jord, där vi nu bo" sedan 6 000 år tillbaka." Vidare påstods att" SVeliges like iir det iJ!dsta 1111 beståellde i ElI/vpl/.")S Rydens
sätt att markera att svenskarna var ett folk med koppling till ett specifikt territorium och en kultur är exempel på precis sådana föreställningar som Anthony D. Smith och Nita Yuval-Davls påpekat varit
viktiga för skapandet föreställningen om att det finns en nationell
Identitet. Samhörigheten blir be('ist genom en föreställning om folkets gCluensamma ursprung. Pör samhället, staten eller nationen Ryden använde ofta begreppen 80111 synonyl11cr - var sedan familjen
den viktigaste minsta beståndsdelen. Om Nils Helger gav uttryck för
nationell identitet i bilden av dct egna hen1met så ägnade Ryden i
stället ett kapitel åt att förankra en nationell identitet via historien
och folkets gCl11cnsamma arv, blodet.
I Gustav Ekebergs bok handlade de tre första kapitlen om bemmet.J 6 Samtliga lyfte fram att ett hem skulle vara präglat av enkelhet,
renhet, rymlighet och ändamålsenlighet.?7 Två av artiklarna beskte-\r
boendet 801n en stadsangelägenhet tnedan den tredje påpekar att
"bostadsfrågan [...] är en fråga för hela landet. Ännu finnas många
familjer på landet, som bo för trångt, tnörkt och stl1utsigt."78 Här
påpekades också att staten på olika sätt Intresserat sig för att förbättra bostäderna under senare år, Detta hade delvis skett genom att
både I städer och på landsbygden skapa möjligheter till lån samt genonl att bedriva "en tnål.medveten propaganda för bättre bostaclskultur."79 I de tre artiklarna sades också att tnänniskornas boende förbättmts avsevärt under senare år saint att det i fra111tiden
skulle bli ännu bättre Inen att detta fordrade en verklig insats:
Vi måste alla striiva efter att undan för undan förbättra vara bostäder. Vi får icke sjå oss till ro med dessa hälsovådliga förhålbnden
bara diirfiJf att generationer tidigare utsatts fi)r dem. Vi måste kämpa oss fnun till en allt h(igre bostadsstandard, och på vår fana skall
slå inskrivet: mer sol, 111ft och II/O'1II111t i svenska hem!80

Den så kallade nutidsmänniskan hade behov sot11 tidigare generationer saknat, enligt läroboksförfattaren,Hl
Den första arLikeln, av dr Gärda Lidforss, betonade genomgående att det var kvinnan 50111 skulle ha ansvar för henul1et. För flick262

orna skulle träningen starta redan i barnkammaren och en storasyster skulle både hjålpa mor och sina mindre syskon att uppråtthålla
god hygien och hemtrevnad. Lidforss avslutade med att slå fast att
detta var en specifikt kvinnlig medborgaruppgift:
Det är kvinnornas - det är redan den unga flickans sak att skapa de
goda hemmen - det är en mdbol'garuppgift så god som någon.
IIemmet är dock samhällets grundval. 82

Lidforss menade att det gällde att höja upp hemarbetet och ge det
god status i en tid då allt fler skaffade sig arbeten utanför hemmet.
Trots denna tendens trodde Lidforss att "de specifikt kvinnliga
egenskaperna" skulle segra: "ivfen kvinnor äro nog kvinnor ändå,
även om deras arbete blir iner och mer manligt betonat."8.3 Innan
hade hon beskrivit faran med samtidens samhälle "när så nlånga
unga flickor kastas ut i förvårvsarbete [...] mir inte hemmet för dem
ofta bara en sovplats ... "84 Lidforss hade redan antagit att ett hem
"nog innerst är varje flickas dröm, vare sig hon sitter på kontorsstolen eller står bakom affarsdisken eller vid spisen."85 De båda manliga
författarna skrev inget om att det ålåg kvinnan att ordt1a henl111et
utan de talade genomgående on1 man, alla och tnedborgaten. 86
I Gustav Ekebergs bok var det således kvinnor som placerade
kvinnan i hemmet och betonade att det var där hennes uppgift som
medborgare framför allt borde fyllas. Det gjorde också Nils Helger
och Värner Ryden. I<vinnorna var dock tydligare i sina beskrivningar av den yrkesarbetande kvinnan som ett nödvändigt ont, ett utslag
av 1110dcrna ideer utan anknytning till hennes "specifikt kvinnliga
egenskaper". De kvinnliga författarna formulerade således föreställningar i enlighet lned de traditionella ideal aln kvinnans funktion i
samhället SOln Yvonne Hirdman anser tog över befolkningskom111issionens slutbetänkande på bekostnad av lnakarna ivfyrdals inledande nler radikala uppfattningar. 8? Värner Ryden var ensam Oln att
framhålla kvinnoemancipationen och dess, S01n han uttryckte det,
positiva aspekter. Här fanns ett anslag till den andra einancipatoriska
strategi kvinnor använde vid denna tid, nämligen att utföra arbete i
och utanför helnmet. Det var den som Li'rarinneliir!Jlfllde! drev. SR Att
kvinnan skulle arbeta utanför hemmet blev också tydligt i skolradion
nlcdan Fo/ksko/mlJ' !Jarntidning i huvudsak presenterade en bild av
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kvinnan sotn arbetande i hemtnet, samtidigt sotn en viss kritik framfördes mot detta.
Liksom Helger och Ryden på olika sätt relaterade hemmet och
familjen till en specifik svensk identitet gjorde texterna i Gustav
Ekebergs bok det. I inledningen till de två första artiklarna slogs det
fast att "[h]em, hemtrevnad, hemlängtan" var något specifikt för svenskar
i kontrast mot andra folk:
För oss germaner betyder nog också hemmet mer än för söderns
folk, som vistas så mycket under bar himmel - i dems språk finns
ej ens ordet - dc ha en bostad - la maison, la casa - h"sef helt enkelt, ej hflJllJJet,89
Hos söderns folk spelar icke bostadsfrågan samma roll som hos
Pör sydlänningen är kanske ofta det vil\tigaste, att han har
skydd för solen hetta på dagen och nödtorftigt skydd ock;d för
häftiga regnskurar. Hans bostad är ofta lätt och primitiv, och han
vet, att han icke kan lägga ned allt för stora kostnader på densamma - cn dag kan en naturkatastrof sopa bort hans hem och ham; tår
inför nödvändigheten att snamst bygga upp det igen. Det är annorlunda för OSS.90
os~;.

Av citaten frau1går att även den tuoderna bostaden, trcttiotalets vetsion aven funktionell lägenhet i staden, ocksa kunde användas S0111
utgångspunkt för formulerandet aven gemensam identitet. T/i var
de som brydde sig om bostaden, som tog bostadsfrågan på allvar.
I/i var gcr111aner och inte underkastade naturens krafter utan snarare
i besittning av detn. För oss var bostaden ett Sl!ellskt hem. Kärleken
till hemmet framställdes som en biologiskt sann karaktärsegenskap
som skilde ut den svenska befolkningen mot de alldm. Skötseln av
bostaden blev sett ur det perspektivet också en bestämning för graden av svenskhet.
Otn framställningarna av bostaden i skolradions progratn överensstätnde tued idealen i G-ustav Ekebergs medborgarkunskapsbok
så återfanns Folkskolalls barll/idllillgs bilder i Nils Helgers och i någon
tnån även i Värner Rydcns böcker. Trots nyansct i dessa framställningar fanns en glUndläggande likhet i sättet att formulera en nationell identitet med utgångspunkt från de behov iii hade i relation till
de alldra. Gustav Ekeberg uppfattades av Jvel/sk Lii'l1l1idllil/g som nyskapande och modern medan Helger och Ryden var beprövade och
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bra men inte nya. Men skolradions sätt att formulera sig utttyckte
delvis ett helt eget ideal. Skolraclioprogranunen var i skolsammanhang unika i sitt sätt att betona elektricitetens och teknikens betydelse för hur ett lnodernt liv skulle kunna levas. Tekniken gav kvinnan
tid att ägna sig åt andra saker än hushållsarbete och den gav mannen
något att göra. Detta var de olika fOl1Uuleringar som vid samma tid
nådde barn i folkskolan på 1930-talel.
Det finns dokunicnt S01n talar för att skolradion, den nya tekniken, betraktades som ett medel för att förmedla specifika föreställningar både om samtiden och det förflutna. I ett av de underlag
skolradion hade till sitt förfogande vid utformningen av verksamheten sades rent ut att historieskrivningen kunde och skulle användas för att förstärka och ge belägg för nya företeelser i samtiden. 9 !
Det politiska, det sociala och 1110derna skulle bindas satnman:
Slutligen kunna skolkurser, som historiskt sammanbinda nuet med
det förflutna, fullständigas genom radioföredrag av fackmän, tränade att utveckla ämnet aktuellt politiskt och socialt liv. Aku med
honom bör samarbeta en historiker, som i historiens ljus skärskidar moderna problem och fakta. 92

Det fanns, som citatet ovan visar, en medvetenhet mu historieäm-

nets betydelse för förståelsen av samtiden. När Astrid Forsberg beskrev historieskrivningen i folkskolan i liiim'lIl1ejiirblllldet år 1935,
framställde hon den sotn nlisslyckad. .f-:I..istorieskrivningen var fortfarande alltför inriktad på årtalsplugg och "yttre fakta". Liksom andra
betonade hon historieskrivningens betydelse för att en samhällsutveckling med demokratiska och fredliga förtecken ska komma till
stånd. Detta var särskilt viktigt när olika luedier gav fötutsättningar
att nå ut till folkflertalet:
Vi må skryta aldrig så mycket över vår demokrati - men till en demokratisk och allsidig historicframställning har vi inte nått Och det
är ändå ur en sådan historie framställning, som en på realiteter och
fakta byggd fredspropaganda, möjlig att nå hjärnor och viljor, skall
uppstå. !... J Och de många är det titt att nå nu för tiden, genom
skolor, genom film, genom press, genom radio. Medlen saknas inte. 93
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Men i skolradion lyckades man, åtminstone enligt egna utsagor, att
genotnföra en nydaning av historieundervisningen även om betoningen på fred inte fanns med här:
Vi se, hur kulturhistoria dominerar, så som vi inte är vana vid i våra
läroböcker. Här li skolradion] är krigshistorien och den politiska
historien nästan borta, medan man har många kulturhistoriska program, som enligt mitt förmenande genom skolradio gjort skolundervisningen en stor tjänst genom att väcka intresset för kulturhistoria i skolorna. Den har haft dåligt anseende i våra läroböcker. Jag
vill erinra, hur en historieboksförfattare yttrade: 'Det är närmast
som en protest att tiinka sig, att kulturl1istorieundervisningen skall
få någon plats i våra läroböcker.' Det är av värde, att skolradion
kan fortsätta med samma inriktning som hittills. 94

Den innehållsanalys som gjorts i avhandlingen förstärker inttycket
att innehållet i skolradions historieundervisning skilde sig från läroboksmaterialet. I skolradiohäftena avbildades det källmaterial som
användes för historieskrivningen, ett led i strävan att få framställningarna mer sakliga än tidigare. En annan variant var att i en programtitcl ange den historiska källa som var utgångspunkt för innehållet. ivfen även i valet av innehåll lllärktes en förändring. Det var
knltmhistorien som skildrades liksom folkets betydelse för att en
demokratisk samhällsförändring i progressiv riktning kommit till
stånd. Engelbrekt beskrevs entydigt som en förebild medan krigarkungars insatser blev ifrågasatta. Andra män gjordes också till hjältar
tnen då för sina insatser för vetenskapens landvinningar, för fred
och samförstånd mellan nationer och klasser. Rektor Anna Sörensen
gjorde, som vi sett i kapitel fyra, två sådana program om betydelsefulla män. Hennes sändningar anknöt 111er till ett område en rad
kvinnliga författare exploaterat frän l 920-talet och framåt än till hur
111än nlcnade att radioprogram skulle göras. Vid denna tid skrev ett
stort antal kvinnor dels barndomsskildringar och dels biografier
över berömda män. 95 I programn1en beskrevs en barndom under en
mors omvårdnad som en viktig tid för männens fortsatta utveckling.
Därefter tog institutioner över ansvaret för uppfostran innan dessa
tniin så stnåningoll1 bildade egna familjer. Att barn skulle vara i
kontakt tl1cd institutioner i samhället presenterades SQ!Il ideal också i
andra sändningar i skolradion. I Folkskolalls bal7llidllillg kunde där-
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emot hemmet beskrivas som den viktigaste miljön för barnens fostran alternativt att barncn gav sig av från hemtnet, till en farofylld

miljö som gjorde att de antingen insåg fördelen med att stanna
hemma eller fann rikedom. På en organisatorisk nivå förefaller det

också att ha funnits en skillnad mellan skolradion och r-olk..rkollllls
barnlidllillg när det kom till frågan om kön. Det var män som formulerade de föreställningar folkskolans barn mötte i skolradion och det
var till övervägande del kvinnor som formulerade innehållet i Folkskolans bamtidllillg.
Avhandlingen har visar att den 11ya hemideologin för barn i folkskolan formulerades kring föreställningar om innanför- och utanförskap, om vi och de at/dra. Vi tillhörde en nation på frammarsch medan resten av världen gjordes till bärare av det mindre välutvecklade,
mindre resursrika och mindre välorganiserade. 01n man placerar de
föreställningar som formulerades för barnen bredvid ]ij;s i be{olkt/ingsjiiigall och några av de statliga utredningar som publicerades
framstår Sverige trots sina inre problem och konflikter till trots som
ett föregångsland där medborgarna in spe, barnen, hade alla förotsättningar att bli i besittning av "elektriska önskchem" i staden eller
välskötta eg11a hem på en blomstrande landsbygd. De medborgare
som hörde till denna utvalda nation skulle företrädesvis vara germaner; ljushyade med stark känsla för lag, rätt och ordning. De föreställni11gar om medborgarskap som formulerades hade skilda såväl
partipolitiska som kÖ11smässiga implikatio11er. Med framtide11s fadt i
hand är det tydligt att de emandpatoriska ideerna skulle få svårare
att få gcn0111slag än de som handlade om samhällcts organisering.
Socialdemokratin skulle bibehålla regeringsmakten medan kvinnors
positioner, de starka betoningarna på det socialas ollldaning till
trots, skulle kvarstå i uppdelningen mellan privat och offentligt.
En fråga har varit att studera om ambitionen att aktualisera undervisninge11 i skolradion fick några konsekvenser på de föreställningar onl medborgarskap SOl11 producerades. 96 50111 visats i avhandlingen tycks det som att skolradion stod för något nytt både
vad gällde aktörer, form, språk och innehåll under 1930-talet, både i
relation till samtida kultur-, tidnings- och politiska debatter. Det nya
har då tolkats i relation till en befintlig tradition i valet av innehåll,
form och programmakare. Dct skulle naturligtvis vara möjligt att
yttcrligare exploatera dragen av bestående ordning. Bland aktörerna
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fanns till exempel ett uttalat "rent fostrande syfte" med verksamheten." Exempel på sådana inslag var hälsovård, sparsamhet och till
exempel brandskydd. Jag har dock valt att inte ytterligare exploatera
dessa aspekter av innehållet.

Summering
Som Ann-Katrin Hatje och Jan Larsson påpekat byggdes socialdemokratins folkhemsprojekt kring iden om ett klasslöst och homogent samhälle." I avhandlingen har jag visat på delar av det motstånd en sådan vision hade att överbrygga. I såväl J<'olkskolaJJs baJ1J~
lidning som Tidningjiir Sveliges Uioverk presenterades föreställningar
onl ett hierarkiskt samhälle. Dessa föreställningar låg närmare de
som skapades i den liberala eller konsel'Vativa opinionen kring sekelskiftet. Man ville lösa de egendomslösa arbetarnas bostadsp1'Oblem
genom att ge förutsättningar att bygga egna hem på landsbygden."
Att folkhemsp1'Ojektet konstruerats kring föreställningen om nationen som en och enhetlig, bör med utgångspunkt från det perspektiv
Oin nationsskapande processer Nita Yuval-Davis presenterat och de
resultat som kommit fratn i avhandlingen, betraktas som ett resultat
aven pågående förhandling. Att olika medier under 1930-talet vände
sig till barn tued inbördes tnotstridiga men på san1ma gång förstärkande föreställningar ger en mer komplex bild av hur politiken fortnulerats och O1nfonnulerats via föreställningar. I avhandlingen har
jag gett flera exempel på områden där motstridiga uppfattningar
fördes fram i samma frågor men i olika fora. Detta blev tydligt i diskussionerna onl valet av pedagogik, i vilken kultur som kunde anses
lämplig för barn, i hur språket skulle användas, i hur enskilda
skolämnen skulle utformas, i vad tnanliga och kvinnliga identiteter
skulle betyda samt i de föreställningar om samhället och dess medborgare SOtu tnötte barnen. I ett sådant perspektiv förefaller det än
iller intressant att en socialdemokratisk vision tIled sin syn på samhällsutveckling fått tolkningsföreträde. I detta ingick att framställa
ett nationellt och aktivt tIledborgarskap sonl norm. De barninriktacie
medierna var entydiga i sin förstärkning av just dessa aspekter av
medborgarskapet och dc var det med en tydlig koppling till barn.
Barn placerades i rollerna både som utforskare av det egna goda
samhället och som utforskare av dc sonl framställdes sonl annorlunda. Visionen byggdes både gen01n föreställningar om att en
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svensk identitet hade en historisk dimension där befolkningen relaterades till territoriet och genom föreställningar om en gemensam
framtid. I skolradion byggdes visionen kring föreställningar om att
det fanns en tydlig relation mellan medborgarna och staten/samhället. Båda skulle påverka varandra i en gemensam process. Betydelsen av att en sådan föreställning fick uttolkare bland de som producerade innehållet i skolradion och i Svellsk Läraltidnillg kan inte
underskattas. Här fanns fora för att nå både barn och de SOlU i sin
tur utbildade barn, folkskollärare samtidigt som samhället gjordes
synligt för bamen.
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KAPITEL 8

Det aktiva barnet - en ideal medborgare
Denna avhandling har haft som syfte att studera de föreställningar
om medborgarskap som formulerades för barn av skilda aktörer via
två mediet under 1930-talet. Vidare har dessa föreställningar relaterats till en politisk förändringsprocess i samhället. Avhandlingen
utgår från ett perspektiv där språket placeras i fokus för samhälleliga
förändringsprocesser. Det är via språket, sättet att formulera sig,

som politik kommer i rörelse, som den utövas. Därför har jag studerat vilka föteställningar

SOlU

formulerades, hur formuleringarna

gjordes samt vilka det var som gjorde formuleringarna i medierna.
Genom att se vilka som gjorde skolradio och barntidningstexter till
barn har det blivit tydligt att medierna hade anknytning till undervisningssystemets innehåll och aktörer, till den nationella politikens
innehåll och aktörer och till kulturens innehåll och aktörer. }<ramför
allt när det gällde samtidens nya medium, skolradion, har det visat
sig att flera aktörer använde sig av radion och barnen som en del

såväl i ett större politiskt projekt som i de egna professionella strategterna.

Det citat som jag lånat till på avhandlingen var på intet sätt ett
ovidkommande diskussionsinlägg. "Att ha barn

lllCd

är en god sak"

sammanfattade på ett pregnant sätt vad skolradions verksamhet
egentligen gick ut på.! Att använda barn i sändningarna var ett sätt
för fratnför allt lärare från folkskolan, men även personer utan akademisk utbildning, att i ökande utsträckning kunna göra radioprogram. Samtidigt innebar själva talet 0111 barns medverkan och det
faktum att bam medverkade att lyssnarunderlaget bland lärare och elever i just folkskolor ökade. Skolradion blev därmed en undervisningskanal för det stora antalet medborgare in spe där delvis andra
yrkesgrupper kom fram än de som gjorde program i den allmänna
rundradion. Avhandlingen har visat att detta användes för att nå

lyssnarna med politiska formuleringar som hade anknytning till
dagsaktuella frågor och en O1nformulering av medborgarskapets innebörd S01n överensstämde med folkhe111sprojektets. Detta ökar
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förståelsen för hur dessa ideer kunde få ett brett genomslag i samhället på kort tid och kompletterar därmed de resultat om folkhemsprojektet som tidigare forskning visat genom att visa på nya spridningsvägar för politiken.
Skolradion men framför allt }<olkskolalls bamlidllillg gick långt i
sättet att stmkturera innehållet kring barn som gjordes till aktörer i
texter och bilder. Att ha barn med var inte något aktörerna enbart
talade DIn utan också något SOIU dc genomförde i praktiken även
om det gjordes med utgångspunkt från de vuxnas perspektiv och
önskningar. Att barn framställdes som kompetenta och delaktiga
samhällsmedborgare ska betraktas mot bakgrund av det intresse för
barn som den statliga utredningsapparaten riktade mot barn under
decenniet enligt tidigare forskning. Avhandlingen visar att ett synliggörande av barn son1 aktörer i samhället skedde inon1 andra O1uråden parallellt med det politiska utredningsarbetet. Det var ett synliggörande som i första hand träffade barn i folkskolan men också
vuxna i allmänhet och folkskollärare i synnerhet.
Personer med olika anknytningar till undervisningssystemet, så-

väl lärare i klassiummen som politiskt aktiva, omsatte aktuella ideer i
praktiken via skolradion. Skolradion var ett medium för dessa personer att nå ut med sin politik och sina professionella ideer för egna

syften. Detta gällde inte bara via de föreställningar som formulerades utan även via själva sättet att tala. I de samtalspraktiker som an-

vändes mellan vuxna och barn gjordes barn aktiva och till en egen
självständig social kategori. Här sammanföll pedagogiska ideer om
en självverksatll elev l11Cd dc föreställningar mu en aktiv och deltagande medborgare som - idealt - skulle delta i förverkligandet av det
svenska folkhemmet. En föreställning om ett aktivt barn fonnulera-

des samtidigt i Folkskolans bamlidning. Här var barn centrum för
framställningarna i än högre utsträckning än i skolradion. Barn syn-

tes, barn handlade och förbättrade sina villkor. Utifrån en sådan
tolkning förstärkte medierna varandras innehåll. :rvIen när det gällde

samtalspraktiken fanns en betydande skillnad. I Folkskolalls bamlidnillg var det den vuxna redaktören som intog den högsta positionen
och k01nmunikationen lnellan vuxen och barn skedde via en rad

monologer där hierarkin bibehölls. Till skillnad från skolradion var
inte folkhenunet utan dess föregångare, det egna hemmet på lands-

bygden, ett eftersträvansvärt mål. Ideerna byggdes kring ett traditio272

nellt medborgerligt ideal. Samhället skulle vara hierarkiskt organiserat och egendom eller rikedom grundlade en personlig medborgerlig
status. Ett visst radikalt inslag kunde märkas när det gällde beskrivningarna av relationerna mellan könen. De författarinnor som do-

minerade tidningens innehåll uppvisade stora likheter med de som
dominerade det samtida litterära området. I de tneningarna formulerades föreställningarna i de två l11cdier 80111 undersökts kring skilda

utgångspunkter. I skolradion formulerades medborgerlig status
kring deltagande och aktivitet i en samhällelig sfår av pojkar och
flickor medan FolkskolallJ bal11tidflillg formulerade medborgerlig status kring ägandet av ett eget hem där mannen var en del av offentligheten och kvinnan en del av det privata.
Innehållsanalysen har varit fokuserad kring två övergripande frågor som på olika sätt belyst huvudfrågan, nämligen hur ett medborgarskap formulerades för barn i foLkskolan via dessa medier på
1930-talet. Den ena frågan rör hur det svenska samhället beskrevs
och den andra hur andra samhällen i världen beskrevs. Den första
frågan har besvarat utifrån de olika aspekter av ett medborgarskap
som uppmärksammades under 1930-talet. Det betyder att beskrivningar av relationen lllcllun staten och medborgarna varit i fokus
liksom hur lncdborgarna skulle vinna status genotll yrken och via

sättet att bo. Genom detta har det visat sig både vilka som gjordes
till förebilder men också vad dessa skulle prestera föra att nå en sådan status. Den andra frågan har blivit genomlyst genom att jag följt
hur resemotivet omgärdades med olika betydelser. Den centrala frågan har varit hur resan användes för att formulera specifika föreställningar 0111 lncdborgarskap. Även här användes aktörer och 1nil-

jöer för att skapa goda och icke önskvärda förebilder. Det är nu
dags att sa1111nanfatta dc resultat som kommit fram genOtll detta sätt
att arbeta.
Pörutanl hemmet användes resctnotivet i båda medierna. Ivfed
utgångspunkt från detta motiv formulerades föreställningar om ett tji
i relation till de andre!. l'vInn kan säga att framställningarna av resor

och upptäckter av mer eller mindre okända kulturer och folk fungerade både exkluderande och inkluderande. Att beskriva det annorlunda som exkluderat gav en ny ditnension åt det kända och välbekanta, åt det S0111 skulle tillhöra den egna gemenskapens närmaste
s (ir, Den bild av det O1ngivande samtida samhälle som därigenom
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skapades var en bild ntan sociala-, politiska eller ekonomiska skillnader. Sveriges välstånd förstärktes av bilderna av andra länders eller
gångna tiders fattiga (men förnöjda) omständigheter. Den bild av
det egna landet som genererades var en bild av ett land i en process
av pågående utveckling och framåtskridande. De skillnader som beskrevs handlade snarare om skillnader i förhållande till andra kulturer och tider än de faktiska skillnader som fanns i samtiden i det egna landet. I programmen från andra länder beskrevs utgångspunkten
som den egna nationen. Det handlade alltså inte om hem i betydelsen hem och familj utan i betydelsen vår gemensamma nation, territoriet Sverige. Hemmet/bostaden och hemmet/territoriet överlappade och förstärkte föreställningen om nationen som både en och
enhetlig. I den demokratise-ringsprocess som beskrevs via skolradion gjordes pregnanta beskrivningar av nationalstaten. Parallellt med
att ideerna om deltagande både framfördes som ideer och praktik
presenterades texter där det svenska konstruerades

SQlll

det goda

alterna tivet i förhållande till del III/dra. Det som skulle väljas bort, del
andra, var både det kalia, det sterila, det mörkhyade och okultiverade.
Dc föreställningar och konstnlktionct av det eli/dm som Ulan använde
sig av var inte nya. Det nya bestod i användningen av ett nytt medium och i en satntnanslnältning lned ideer om deltagande och aktivitet. Samhället skulle inte bara förändras för barn utan också av
barn.

Både skolradion och Folkskollllls blll1llidllillg förstärkte föreställningen om en specifik nationell identitet. De gjorde det utan att göra
uttalade hänvisningar till nationen eller fosterlandet. Barn av båda

könen gjordes till aktörer i dessa föreställningar. Det var något nytt
och en konsekvens av att barn drogs in i folkskollärares och radiotjänstenläns professionaliseringssträvanden. Detta kan ge en ytterli-

gare bakgrund åt Ann-Katrin Hatjes och Yvonne Hirdmans beskrivningar av 1930-talets sista år S0111 tydligt nationalistiska och till
Henrik Berggrens karaktäristisk av decenniet som "nationellt sinnat".2 Resultaten ger en bredare kunskap om hur vittomfattande ett

befolkningspolitiskt anslag var under 1930-talet.3 Sådana ideer
spreds inte bara för cn vuxen publik eller skilda professioner utan

även för barn. I både skolradion och Folkskolalls bamlidllillg formulerades föreställningar 0111 enskilda frågor med relation till befolkningspolitiken. Bostaden var cn sådan [tåga. Därcl110t prcscnterades
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den inte som entydig utan medierna relaterade bostaden/hemmet till
skilda föreställningar om medborgarskap. Föreställningen om att
människor är indelade i olika folk, befolkningar, med skilda förntsättningar baserade på biologiska egenskaper formulerades däremot
på ett likartat sätt i båda medierna.
Ett innanförskap, ett vi, formulerades med hjälp av kulturella
markörer kring kläder, byggnader, kulturella seder och med hänvisningar till såväl det nationella territoriet som den nationella naturen.
De andra var de som inte delade detta innanförskap, denna gemensamma till nationella värden associerade identitet, SOln var giltig
oavsett om tnan befann sig innanför eller utanför nationens gränser.
Önskan att befinna sig på en "hög kulturnivå" formulerade en före-

ställning där de andra uteslöts och definierades som annorlunda.
Alnbitionen att konstruera en bild av den egna nationen som en och

enhetlig lyckades på en nivå men den gjorde det till priset av att beskriva människor dels i termer av olika folkslag i olika civilisationsfaser och dels genom att exkludera ett vi från d, anda. Men det fanns
även en annan motsättning inbyggd i detta sätt att formulera en nationell identitet. Samtidigt som en uppdelning i ett vi i motsats till de
al/dm bekräftades via sättet att Eonnulera en nationell identitet fanns
en önskan att lyfta Eratn demokratin som jämlik, inte enbart i ett nationellt perspektiv utan också internationellt. Under 1930-talet angavs nämligen även fred och samförstånd som viktiga mål för att

undgå det krigshot många upplevde. I ett sådant perspektiv blev en
tydligt motsättning inbyggd i den till synes enhetliga konstruktionen
om eli iv,mkljolkbeJJJ.
Avhandlingen har visat att skolradion var ett medel där de skolbarn och lärare som lyssnade till sändningarna fick kunskaper om
och kommentarer till de politiska diskussioner som fördes via samtida statliga utredningar och andra debattfora. Samtidigt bidrog skolradion till att de aktuella politiska diskussionerna relaterades till
skolba1'1l. Detta kunde ske dels genom att skilda programmakare
engagerades för att göra sändningar och dels gcnolll att skolradions

programtablå fanns uppuyckt såväl i lärarpressens olika tidningar
som i Ro:,le,. i Radio. Via dessa tablåer blev det uppenbart att skolradion var en verksamhet där skolans barn vat målgrupp satut att des-

sa barn blev försedda med egna program där politiskt aktuella frågor
behandlades. I vissa fall var program111cn dCSSUt01TI gjorda av perso275

ner med anknytning till såväl partipolitik som skolfrågor. Man skulle
kunna säga att parallellt med att barnen i folkskolan skulle föras
närmare en samhällelig verklighet så blev de också på ett nytt sätt
delar av denna verklighet. I likhet med undelvisning för vuxna skulle
tillägnandet av innehållet ske genom att varje elev var en aktiv lyssnare och debattär, vilket i sin tur var en slags garanti för att det nya

innehållet och det nya språket verkligen blev genomfört. I detta
fanns tydliga likheter med hur arbetare eller kvinnor - fram till 1921
var dessa gtupper utan rösträtt - skulle tränas inför sina roller SOl11
aktiva och deltagande medborgare. Det är också uppenbart att man i
skolradion vände sig till kvinnor ur de lägre klasserna, här beskrevs
kvinnligt fabriksarbete som en resurs. 4
Att skolradion togs i anspråk av aktörer

S01n

fornlulerade en

progressiv bild av samhället och dess förändring blir än tydligare vid
en jänlförelse med ett annat samtida medium l11Cd längre tradition}
Fo/ksko/clIls bamtidning. En jämförelse mellan skilda lärartidningar har
också visat att det existerade en rad föreställningar om nlcdborgar-

skap parallellt men att det var det perspektiv Svensk LiIYCl1idning företrädde låg närmast den

80111

vann tolkningsföreträde

i110111

skolra-

dion. Enligt detta perspektiv framställdes den aktive, deltagande
medborgaren S0111 ideal och såväl språk som tilltalsfonner skulle
ändras för att gynna en sådan förändring. Betoningen på att använda

talspråk i skolradion var en sådan markering ocb den visades bland
annat genall1 att flera av manuskripten var skrivna med talspråk.

Samhället beskrevs i positiva termer och medborgarna deltog i en
utveckling som framställdes som liktydig med den som hela mänskligheten genomgått, från orangutang till kulturell svensk.
Sammantaget visat avhandlingen att del under 1930-talet fot111Uletades föreställningar Oln nationalitet på en rad nivåer i samhället
utan att dessa 111ed nödvändighet var entydiga betraktat med utgångspunkt från en samtida kontext. Nationen skapades dels utifrån
beskrivningar av nationalstaten, det vill säga relationen mellan statens ll1aktapparat, dess tnyndigheter och institutioner och dess invånare. I de barninriktade medierna stod folkskolan och barnen i centrum för denna beskrivning. Nationens invånare beskrevs i sin tur
sonl en gemenskap mellan medlemmar i en specifik etnisk grupp
sotn delade ett gemensamt ursprung, en getnensam härstamning och
ett gemensatnt tenitorium. Gemenskapen presenterades också S0111
276

en kulturgetnenskap där ctt gen1ensamt språk, getnensatnma seder

och historiska traditioner fungerade inklnderande. Detta var ingredienser i en nationalistisk diskurs som formulerades under 1800-talet.
På 1930-talet omformulerades de gamla ideerna både med nya ideer
och via nya spridningsvägar. Vad som hände var att detta innehåll
vävdes samman med de föreställningar om modernitet som formu-

lerades under 1930-talet.5 Moderniteten framställdes som spridandet
av modern teknik oeh en rationell ekonomisk drift till ett stort antal
medborgare. Elektricitet, vägar, flygplan och arbetstilIfålIen ingick i
dessa beskrivningar. Till bilden av något modernt hörde också ideer
om ett aktivt medborgarskap. Aktivitet och deltagande blev därmed
verksamma ingredienser i en nationell identitet. Samtidigt presenterades barn och ungdonur sotn bärare av denna modernitet. FÖlutom att moderniteten och aktiviteten tillsammans formulerade föreställningar om en gemensam framtid så blev denna i första hand

barnens. Men detta var inte ett entydigt i budskap. I J<o/ksko/alls
bamlidllillg gjordes egnahemsrörelsens ideal och en konservativ nationalism till ideal, vilket pekar på komplexiteten i en tids politiska
diskurs. Det förefaller därför som det avgörande var att ett nytt medium togs i bruk och användes av aktörer för deras specifika intressen.

I de material som studerats i avhandlingen framställdes barn på
olika sätt som aktiva, synliga och kompetenta. Troligtvis kan de aspekter som diskuterats ovan - att utbudet för skolbarnen hade tydliga kopplingat· till en samtida politisk debatt, att programutbudet
gjordes synligt i tidningar utanför skolans sfår samt att sändningarna

engagerade etablerade personer inom såväl skol- som partipolitiken
- också ha bidragit till att synliggöra barn i samhället på en strukturell nivå. De synliggjordes både i relation till en pågående samhällsdebatt och till samtidens tnest tnoderna n1cdium, rundradion, De

var föremål både för ett formellt och ett innehållsligt intresse. Barn
ptesenterades som oberoende av sina föräldrat och de blev därmed

individer på egna villkor med en direkt relation till staten. Det aktiva
barnet skulle snart ges en fiktiv gestalt där såväl barncentreringen
son1 frågorna otn klass, kön och nationell identitet ställdes på sin
spets, nämligen via Pippi Långst11.unp. Hon kunde bo i ett eget hetn
utan att äga det och utan närvarande föräldrar, särskilt i avsaknad av
en Inar son1 tvingade henne att reproducera en traditionell kvinnlig277

het. Att detta fanns som ett alternativ visar framställningen av den

jämnåriga Annika. Men till och med Pippi behövde en kappsäck full
med guldpengar för att vara lycklig och oberoende, plus en pappa
vars enda sysselsättning bestod i att vara härskare över ctt folk son1

uppvisade stora likheter med de alldra i den mening begreppet fått
betydelse i den här avhandlingen. Så lever det civilisatoriska projektet kvar också via den aktiva och självverksamma Pippi Långstmmp.
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SUMMARY

"Including children is a good thing"
Children, media and citizenship during
the nineteenmthirties
The overall objective of this thesis has been to study the notions of
citizenship that were formula ted for children in two Swedish media
- School Radio Broadcasts and a children's magazine FolkskolafIs
bamtidfliflg (Sthookhildlm'spap8l) - during the 1930's. The media were
connected both to the educational system, the culturai production
of books and literature as well as the government and national policy. The main question has been to study how nations of citizenship
formula ted for children could be understood in relation to the national policy that was introduced in the same decade by the Social
Democratic Party, 1.e. the concept of the Swedish lolkhm, (the
Swedish hearth) and the welfare state. The new concept of the welfare state includcd new conccpts of demoeraeyas weil as nationali8111. At thc Salne titnc notions of equality, collaboration and activity
\Vete reformulated and uscd in this process. Earlier research has
concentrated on the political dcbates on a nationallevei as weil as
the reforms that \Vete eventually 1mplen1cntcd in the social sphere.
A question still unanswered, however, is how thc political ideal
could be spread throughout the population as fast as it actually did
in spite of fundamental elass, gender and other differences: This
thesis focuses not on the political debates but on the cuiturai sphere,
i.c. 111ass ll1cdia produced for children, in order to investigatc this as
a field of policy making.
The material - School Radio Broadcasts and a children's magazine rolkskolam barntidllillg - has not been investigated in carlier re. search. The year 1935 has been chosen for a clualitative study of all
programmes produced in the School Radio Broadcasts and all tales,
series and drawings published in Fo/ksko/'IIIJ bamtidmilg that year.
The magazine was sold to approximately 40 000 pupils in 1935. The
School Radio Broadcasts reached 120 000 pupils in co111pulsoq
school. Son1ctimcs thc pupils \Vete listening to the broadcasts sev279

eral times a week. Each pupil was also intended - ideally - to have a
text sheet where the programmcs were displayed. They were expected to study these sheets before as well as after the broadcasts in
order to change their language as well as their mind-set after what
they had heard. The archive of the School Radio Broadcasts has also
been used for a study of the organisationaI settings in the 1930's.
Other categories of material that have been used are educational
journals) textbooks in Citizenship for nonnal secondaty schaals and

the government investigations published in 1935.
The theoretical perspective gives language a key position in the
production of national policy making. Linguistic strategies and discursive contcxts conEer cultutal identity and - if cl1ey are successful make the debaters feel that they are participating in an important
project. 111erefore it is through the study of language and the notians created by language in use, that social change cDuld be analysed. 1 I'vfedia is one essential mediator of language, pictures and

symbols which children can use in their own individual identity
formation. 2 If we combine thcse perspectives it becomes obvious
why it is important to faclls on media production in an histotical
perspective.
Organising School Radio Broadcasts in Sweden was no easy task
So-called "test transmissions" \Vent on for five years, 1926-1931.
During this period, negotiations on the choiee of subjects and tatget

groups were held between the National Board of Educatlon, the
corporation Radiotjänst (Radio service) and the governmcnt. Initially,
the target group was pupils in grcl111mar school who \Vete supposcd
to need mote and/or bettet education in forcignlanguages, i.e. listen
to "native» speech. The problem was that the teachers in grammar
school did not want to regard the programmes as a resouree. Instead, thc)' described thetn as threatening - i.e. questioning theit own

skilIs in their main subjects - and argued that it was impossible to
adjus! the school tinletable to the broadcasts. In 1929 and 1930 as
n1an1' programtnes wete broadcast for granunar school as for normal secondary school and, at the same tUnc, the teachers who used
the broadcasts in their teaching werc askcd to send listener repotts

to Radiotjällsl and the National Board of Education. Ninety (90) per
cent of the teachers in normal seeondal"}' school sent in their repotts

whilc only founeen (14) per cent of the grammar school teachers
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did. This had a major impact on the School Radio Broadcasts. The
National Board of Education tagether with the government now
decided that the regular organisation of School Radio Broadcasts
should have normal secondary school as its main target group. The
School Radio Broadcasts thus became a medium for the majority of
the pupils in Sweden.
In 1933 the profwng towards tlOrmal secondary school was obvious. A teacher from a normal secondaty school was hired as the
clirector of the department of School Radio Broadcasts and for the
fitst time, teachers from normal sccondary school produccd programmes. It is also of interest to nate that befote 1933 the most
common titlc for persons involved in programmes was professor 01'
gramtnar school teacher. After 1933, this was not the case. Insteaci,
there was agreater mixture of rides - for instance writer, museum
curator, agriculturai adviser and adviser to libraries, school teachcr and the ticie Bachelor of Arts was more C01l1ffiOn than that of Professor. This rcsulted in a less pattiarchal proftie - i.e. the welleducated enlightening the less educated - and more equal and practical. Also the shape of the programmes changed slowly. There were
fewer traclitionallectures and an increasing tlmnber of "dialogues",
"visits with a lnicrophone", "interviews" and "radio plays", Also,
the lectures changed and became "infornlal talk". There was concurrence bet\veen the title of the ptoducers and the format of the
programtnes. Professors and granunar school teachers held lectures
while schoolteachers !i'om naimal second"ry school preferred dialogues, intel'Views or radio plays. The format of the program1nes
thercfote seetns to have been related to professionai strategies and
to radieal ideas. To have children in the broadcasts was a strategy
for introducing new forms of programmes on subjects that were
regarded as important.
Teachers listening to the broadcasts were encouraged to sen d in
teports with COll11ncnts on the content and f 01'111 of each ten11 l s programmes. COlll1nents on the choiee of subject wete als o we1comed.
In these rep01'ts as weil as at the conferences held once a year the
children listening to the progranll11es wete often focused on: \V'hat
clid the children want to listen to? How should a subject be presented? \\1hich professions - teachers fr0111 nottnal secondai)r
school, experts or professors - should talk to the children? The talk
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about children was centted on two issues. Firstly, the ptoducers had
to adapt to the children's level of knowledge and modes of speaking. Comments were made about how the producers talked: rapidlyslowly, distinctly-inarticulately and on the choice of format for a
ptogran11ne. The second issue was about children's participation in
the programmes. A widell' held view was that children talking to
other children was the strongest form of influence and had the best
educating effect. A few quotations illustrate this view: "Hearing
children participate stimulates the pupils' attention (1933)", "More
children participating in the broadcasts (1933)", "Interviews and the
participation of schoo1children are the 1110st excellent broadcasts in
an educational sense (1933)", "Let the children participate as much
as possible (1935)", "1 believe that children have another sense, that
it is more understandable for them. /"'; We must not exc!ude the
childrcn (1935)", "Fewcr lectures is a general wish. For Heaven's
sake inc!ude children (1935)", "When children hear other children
talk on the radio, it is like one of their own talking to them (1935)".
Using children automatically changed the forms of the programmes.
Since children could not hold lecmres these ptogrammes had to take
the form of clialogues or radio plays.
In 1935, 18 out of 72 programmes were produced with children.
The 1110S t C01nmon forn1 was the dialoguc where children talked
with each other or with an adult. As many girls as boys participated
in the programmcs. \Vomcnlnade progralnl11es with girls while l11en
made programmcs with only boys or with both girls and boys. The
early donunation of tnaleness in the broadcasts - ic. lnen and boys
participating on subjects described as male by women - changed
towards a higher degree of both maleness and femaleness in 1935.
In quantitative terms bO)'8 and girls participated e']na11)' in the
broadcasts and girls were als o fonnulated as a specific target group
in the samc way as tl1e boys. But in a spccific sense girls were displayed as boulldary ctossovCts in way boys wete not. Girls explored
society in the satne \Vays as boys, i,c. transgressed the gender barders of private-public while the bo)'s were placed in expccted
sphercs. 111e girls were to a high extcnt telatcd to aspects of society
that were portraycd as l11odern, i.e. electricity, technical innovations
and new gender roles. In spite of this it would be nlisleading to
claim that the broadcasts wete equal in gendet terms when women
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produced between six and eleven per cent of the total nmnber of
programmes (1933-1940). The notion of an active and competent
child was also fornlUlated in the children's magazine Folkskolans
barntidning. Children were leading characters in the texts as weIl as
the pictures, they wete inade visible, and they acted and unproved
their mate1'ial status in successful ways. In that sense the nations
formulated in the media enhanced cach other.
A radieal standpoint such as the one expressed in the School Radio Broadcasts has not been recognised in previous research on the
Swedish school system, Le. among the teachers in normal secondary
school or in the textbooks. In camparison with other groups of
teachers, i.e. female teachers or teachers in grammat school, it was
obvious that this was a fornlulatian nlade by male teachers in normal secondary school. The biggest difference appeared in the way
the Swedish society was described. Male normal secondary schoolteachers created an image of a society making radieal and positive
progress while female teachers described it as threatening, cvil and
neurotic. Teachers in grammar school wanted to prcscrve a hierarchical society and education was regarded as an exc1usive occupatian for those who could afford il. There is no doubt, however, that
it was the unage created by the male normal secondary school
teachers that becaiue the hegcnlotlic culturaI discourse in the creation of the Swedish jolHeJJJ. In Folkskolans bamtidning, however, the
nation of citizenship was created through other conceptiolls. The
idcas \Vete formulatcd according to a traditional notion of citizenship. A hierarchical society where wealth and properl:}' were made
the basis for civic status. Not the Swedish hearth ('folkhem') but the
private home ('egna hem') was the basic cultural marker. The differences, howcver, were severe. In the School Radio Broadcasts civic
status was produced out of participation and activity Ul a public
sphere while J:o'/kskolanJ' bamfidning creatcd civic status on whether
you owned your hause or not. The h01ne was thus nlade inta a
tnarker for citizenship status both Ul the school radio service and in
the schoolchildren's newspaper, evcn if they were invested with
varying attitudcs.
A further theme that was customary in thc contents of both llledia was trave}. This dlcnle became central to fornlulatians of "us"
and "them". \Vc can sal' that the fortnulations of travel and voyages
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of discovety of more or less unknown cultures and peoples had
both an exc1usive and an inc1usive effect, taken in the national perspective. To describc that which is different as exc1usive and rCl110tc
gave a new dimension to the knowll and familiar, to that which belonged to the iutimate sphere of one'8 own society. The picture of
contemporal)' S\vcdish society thus created was a picture without
social, political or ecanomiea1 dlfferentiation. Swedish welfare was
fortified by buages of other countries' or earlier times' poor (but
satisfied) circumstances and at the same time the horne countlY was
depicted as in a state of devclopmcnt and progress. The diffcrcnccs
described \Vere lnorc rclatcd to differences in relation to other cultures and times than the actual differences which existed in the present and in thei! own country. Programmes from other countries
were described from the perspectivc of the Swedish nation. In other
words, il: was not about home in the sense of horne and family, but
in the sense of our common nation, the tenitory of Sweden. In the
democratisation process described in the school radio broadcasts,
pregnant descriptions were also given of the national state. In paraUe! with the col1st1'Uction of ideas of what was Swedish as the good
alternative in relation to that which was "other" or "foreign", the
ideal of the ideal active citizen was also forrnulated. "The other" to
be rejected was not only people of other raccs but also the cold, the
sterile, the dark-skinned and the uncultivatcd. The itnages and constructions of "the other" whieh were used were not new. These
were images that were presented in both tnedia for children, whieh
have been invcstigated. A cotnparison with teaching tnatcrial and
state invcstigations shows that these images were also presented
there. In that sense it was part of a contemporary and cunent image.
This gives a further dimension to the descriptions given in previous
research inta the ninctccn-thirties as "nationally l1unded". It is obvious that images of "us" and "thein" were also spread to children in
a very elear tuanner. Society should not only be changed for elilldrcn, but also by them. But it was not just any children, or any society which was to be developed, it was Swedish children, and Swedish society.
In this thesis I have placed the early years of School Radio
Broadeasts in an educational context and at the same UI11e focused
on gendcr and citizenship. A foclls on the school subject Citizen284

ship reveals that this was a sphere where same of the textbook producers, as weil as producers of radio programmes and, not lcast, the

normal secondary schoolteachers using the programmes in their
teaching, used what they defllled as a new perspective on the subject. This was a perspective that was in accordance with the nations

of democracy that surrounded the national policy of the Swedish
jO/kbem. The pupils were supposed to become active citizens in society and the state was exposed and explored for them in several programlnes. Children were also supposed to participate in the broadcasts as this was considered to be of eciucational valuc. This participatian included the children in the radieal formulatians made in the
programmes and created an image of children as both active and
ilnportant in the delnocraUc process. At the same time they were
inculcated with notions of ethnic superiority versus ethnic inferiority
and their own nation, Sweden, was always superiot. This CGuld be

regarded as the starting point where the Swedish child slowly established its legal incicpendence vis-a-vis its patents and became an in-

dividual in its own right with a direct relation with the state. The
individual child then had a specific national identity. The child was a
Swede.

285

Noter
Noter till kapitel 1
IB60, Skolr:FIV:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 44, överlärare Gunnar
Ahlberg.
2Folksko/mJs varl/tidnillg (FE) 1935 s 242,
3Dvs barn i åldern 7-14 år. Stlltistisk Årsbok (1942) s 275. Se även SOV 1935:58
s 22-32 får en genomgång av de olika skolfotlller folkskolan bestod av. En heltidsEis3nde sjuårig folkskola med cn klass per Utrare var A-formen medan den
lägsta [ormen var en tre<lje .D-fonn: "Med tredje D-fonncn betecknas mindre
folkskola med halvtidsläsning och med två undervisningsavdelningar, vilka unde [visas å skilda stationer (flyttande mindre folkskolor)." Citat s 23. Utredningen
behandlar infotandet av ett sjunde obligatoriskt år i folkskolan. För en vidare
diskussion 0111 f6rsökcn att genomfora heltidsläsning och en enhetlig folkskola i
hela landet se Mats Sjöberg (1996) passim.
4A.B. Radiotjiill5ts IICrkSl1l11hetsucräffelsc (VB) 1936 s 6, 11. Sammanlagt hade 834
143 radiolicenser sålts. B60, FlV: 1, Sko1r,1diokonferensen 18-19/5 1935 s 44.
sSlIclIskaJörcdmg (SF) 1930--40.
6Sonja Svensson (1983) s 227. Upplageuppgiften är från år 1930. Ar 1936 kostade
tidningen 2 kr fcir helår och 1 kr får en ternun vid prenumeration via lärare eller
direkt från redaktionen. Att gå via posten kostAde 3 respektive 1.75 kr, FB
1935:37/38 s 242.
7Lars Gunnar Sjöholm (1948) s 125 f. Föl{attaren uppger att en liknande undersökning redan gjorts på folkskolbarn i storst;iderna.
BVB 1949/50, Man beräknade att 90 % av barnen i folkskolan hade tillgång till
programhäften.
9Göran Sidebäck (1992) s 335 och 338.
lO Mats Sjöberg (1996) passim.
11 Mats Sjöberg (1996) passim, Christina Florin (1987) passim och Malia Sundkvist (1994) passim.
12 Bcngt Sandin (1995a) passim, (1995b) passim och (1998) passim.
B Kajsa Ohrlander (1992) s 172,174,180.
14 Kenneth Hultqvist (1992) s 108 f, 123, 284. Se Alva & Gunnar Myrdal s 258260 om hur särskilt "dcn praktiska psykologien" måste vara en del av läramtbildningarna, citat s 259. Jfr iiven Jan Larsson (1994) s 154 if om hllr vetenskapen
också gav staten legitimitet att intervenera i fiull.iljers liv.
IS AIlIl-Katrill Ha~e (1974) passim, Ann-Sofie Kälvemark (Ohlander) (1980) passim, Yvollne Hirdman (1989) pass.i1l1.
16Se t ex Benedict Anderson (1992) passim, Brian Turner (1993) introduction
och s 1-19, Stephen Kalberg (1993) s 91-114, John Shotter (1993) s 115137, Nira Yuval-Davis (1997) passim och Norman Falrclough (1992) passim,
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7, Nira Yuval-Davis (1997) passim och Norman Fairclough (1992) passim,
(1995) passim.
17 1 ett pågående forskningsprojekt om utbildningsprogrammcns historia i radio
och teve kommer bland annat skolradions utbud att studeras i relation till mode rnisering och samhällsföriindring. Se Bengt Sandin (1998) för en projektplan och
(1999) där en rad forskningsområden inventeras.
J8 Paul Lönnström (19,81) s 213-225. Därutöver har två böcker av minnesbokskaraktär givits ut; Henry Pederby (1983) och Skolradio 60 ,ir (1988). Ingvar Körberg (1992) nämner också skolradions verksamhet i anslutning till skolsparrörelsen.
19 Sonja Svensson (1983) passim. Ett antal uppsatser har behandlat skilda decennier
utifrån specifika frågeställningar, sc t ex "Att fYlla en lucka i folkets uppfostran"
(1977) eller Jon Martinsson (1999).
20 1919 års undervisningsplan var resultat av 1918 års skolreform. jfr Sten Carlsson
& Jerker Rosen (1961, 1980, fjärdc upplagan) s 494 f. Andelen röstbei.ittigade
ökade från 19 till 54 procent. Merparten var arbetare och kvinnor.
21 Tomas Englund (1986) s 23 f, 164-203, 216-241. Se även s 234 och 237 f
om medborgarkunskap som instrument fOr medborgerlig fostran. Gunnar R ichardson (1963) s 274 skriver om målet att helt få bort katekesundervisningen
från folkskolan. Åke Isling (19RO) s 160-192 behandlar 1918 års reform i fårsta
hand som en fråga om gemensam bottenskola samt varfår den mötte ett sådant
motstånd.
22 Anl1-Katrin Hatje (1974) passim, Yvonne Hirdman (1989) passim, (1994) passim, Jan La1sson (1994) passim, AIlIl~Sofic Kälvemark (1980) passim, Klas Åmark
(1994) s 27-58, Göran Therborn (1994) s 59-74, Tomas Englund (1986) s
282-307, Sten O. Karlsson (1993), Anders L. johansson (1989), Ann Mari Engel
(1982), Lars Trägärdh (1997),
23 Carlsson/Rosen (1961,1980, fjärde upplagan) s 553-558. I lllars 1933 var 187
000 arbetslösa, s 554. Socialdemokraterna ingick allians med bondefårbundet
ävcn efter valet 1936 eftersom socialdemokraterna enbart hade majoritet i andra
kanunaren, s 564.
24 Carlsson/Rosen (1961, 1980, fjärde upplagan), citat s 554.
"Walter Korp! (1994)511-26, Klas Amark (1994) s 27-58,
26 Göran Therborn (1994) s 59-64 talar om en rad "tillfilligheter" som gynnat
socialdemokratin. Gösta Espillg-Andersen (1994) s 75-106.
27 Yvonne Hirdman (1989) passim och (1994) s 65-81.
28 Karin Widerberg (1978) s 108--116, citat s 108. Behärighetslagen (år 1923)
gav med en rad undantag ogifta kvinnor rätt att inneha statliga och kOnUlltlUala
~~inster. En ny giftermålsbalk, år 1920, och en ny lag angående medborgarskap år
1925 förbättrade den gifta kvinnans st;il!ning som individuellmedbo rgare.
2?Yvolllle Hirdman (1989), (1994), Ann-Sofie Kälvemark (Ohlander) (1980),
(1994), Bo Rothstein (1994).
30Bo Rothstein (1994) 206-216.
31 Göran The1born (1994) s 59-63, 72 f. Se även Ann-Katrin Hatje (1974) s
171-175 och JallLarsson (1994) s 60---73, 124 f, 134, 138 f om folkhemsvisio288

nens koppling till iden om Sverige som en enhetlig nation med ett starkt likv~i rdigt folk.
32 Henrik Berggren (1995) s 144 f och 149 f I processen utmejslades också ungdomen som en särskild social intressegrupp som levde under sina egna specifika
och konkreta livssituationer, menar Berggren. Se även Yvonne Hirdman (1989) s
89 not 62 där hon menar att den unga arbetarrörelsen särskilt anspelade på att
arbetarrörelsen var "samhällets styvbarn", dvs inte delaktig i den nationella gcmens,kapen. Jfr även Jan Larsson (1994) s 60~73, 109 om att socialdemokratin
erövrade symbolvärden från borgerligheten. Michael Argenziano (1995) s 197238, har i studier omkring hur dcn italienska fascismen behandlades i Sverige p åpekat i hur hög grad socialdemokratin gjordes till en folkligt nationell rörelse.
33 Henrik Berggrell (1995) s 150--153,162-164,181-184.
3-f Henrik Berggren (1995) s 185-205.
35 Lars Trägårdh (1990) s 25~54. Trägårdh visar hur sanl1na begrepp samtidigt
fick en helt annan innebörd i Tyskland.
36 Kjell Jonsson (1991) s 112. Jonsson skriver att: "De röster som avvek från den
masskulturkritiska ortodoxin hade svaga stänll110r under mellankrigstiden. A tminstone gjorde de sig sällan eller aldrig hörda i de tidningar och tidskrifter som
folkbildarna rekonll11enderade till läsning." (s125) Ann Mari Engel (1982) s 19,
24,29,34, 39 hävdar också att socialdemokratin stod fOr en elitistisk kultursyn på
1930-talet. De lägre klasserna skulle bli bildade i enlighet med traditionellt bo rgerliga värderingar.
37 Kjell JOIlSSOIl (1991) 5118.
38 Kjell Jonsson (1991) s 116, 119-125, citat s 121, 122, 123, 124. jämfcir med
FörsllclIskllillgclI lll! SlIcrigc (1993) s 62 f där "hollywodiseringen" samtidigt gjordes
både till en lockelse och en fara under 1930-talet.
39 Kjell Jonsson (1991) s 131~134, citat s 133.
~OAnnMariEngel (1982) s 33--38.
~I Maris Sundkvist (1994) s 52-70, 104-170, särskilt s 153-168 och 238,242
( Citat t ex s 170. Jfr även Ulf Boethius (1989) om den moraliska panik som
utbröt kring Nick Carter böcker på 1910-talet.
42Maria Sundkvist (1994) s 82 f, 110 f, 113. Atta av 42 av barnavårdsnämndens
ledamöter var folkskollärare. Se Ake Isling (1980) s 131 f, 136, 199~203 och
Christina Florin (1987) passim, om folkskoll:irarinnornas betydelse for att befästa
folkskolan som institution och nOnl15kapare i samhället. Jfr även Ingrid Söderlind
(1999) som visat vilken litteratur som rU111s tillgänglig fcif barn på barnhemmet
Stockholms stads uppfostringsa1l5talt for flickor kring sekelskiftet.
4J Sonja Svensson (1983) s 19-47, 71-80. Se även Bengt-Göran Martinsson
(1989) s 108 if, 137 om hur lärare kunde uppfatta även fcirlagsutgivning som av
for dålig kvalitet for barn. Martillsson har fciljt diskussionen i Pcdl{r;ogisk Tidskrift
under 1800-talets andra h;ilft.
~-I Sonja Svensson (1983) s 24-36, citat s 24. SAGA-biblioteket blev en allvarlig
konkurrent till FB, s 63.
~5 Sonja Svensson (1983) s 24 f, 42-46, 60, citat s 42.
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46 Ulla Lundqvist (1979) s 66----72, Lars Furuiand & Mary 0rvig (1979, 1990) s
132 f, 137 f menar att sagor tidigt blev utsatta fOr kritik av sådana som ansåg att de
blivit fcirilackade på grund av kopiering av utländska förlagor och massprodu ktian. I slutet av 1930-talet framfördes önskemål, bland annat av förskolepedag 0ger, 0111 att sagorna i högre grad skulle ansluta till samtida b.lrns livsmiljöer, s 137
och 176. Se även Ebba Witt-Brattström (1988) s 166-206 om den kritik den rad
av kvinnliga fcirfattare, som var verksamma under trettiotalet utsattes fdr av sina
manliga kollegor.
47 Sonja Svensson (1983) s 47-57 beskriver de svcnska barntidningarnas framväxt
i ctt historiskt och europeiskt perspektiv. Lars Furuland & Mary Orvig (1979,
1990) s 137 om religiösa bamtidningar. Se även Kirsten Drotner (1985) passim,
om barntidningar i Europa 1751-1945. Drotner menar, s 12, att spridningen var
så omfattande från lHOO-talets andm hälft och [rdmåt att tidningarna Ill'dste seS som
en naturlig del i barns "biografiska horisont" och som viktiga för flickOls och
pojkars identitetsutveckling.
48S onja Svensson (1983) s 110 f, 195, Göte Klingberg (1966, 1972) beskriver den
fcirlagsutgivning av vad som uppfilttades som god litteratur Svcl/sk Uirllfridllillgs
fårlag ägnade sig åt, dvs Barnbiblioteket Saga. Folkskollärare Fridtiuf Berg me dverkade som skribent och folkskamrarna Amanda och Emil Hammarlund var
redaktörer.
49 Sonja Svensson (1983) s 163-194 om innehållet åren 1893-1914, Tidningen
gav grundarinnan såv;il socialt anseende 50111 ekonomisk trygghet s 70.
50 Sonja Svensson (1983) se t ex s 23, 30, 53, 56 f, 61 f, 113 f, 116 fdr exempel på
kvinnliga utövare. Svensson påpckar dock att antalet manliga fcirfattare var förvå-nansvärt stort med tankc på redaktörernas "engagemang i kvinnosaken" s 163,
51 Göran Sideb1ick (1992) passim. Om konullunistiska barnorganisationer och
deras tidningar s 213-272. Se även Pro/criir Uppfostrilll 1928:2 s 27, 28 får citat.
s2Anne-Li Lindgren (1996) citat s 4. Se även Ingegerd Rydin som skrivit om
barnprogrammens historia i radio och teve, under tryckning.
53 Orvar Löfgren (1990, 1993) s 100 och (1989) s 16 f.
54 Orvar Löfgrell (1990, 1993) s 101 f. Samtidigt riktades kritik mot Radiotj:inst
fdn en lyssnande befolkning som önskade mer underhållning och ett lättare musikutbud.
SSOrvar Löfgren (1990,1993) citat s 99 och Fiir.wcnsklJillgCII iiI' SlIcr(~C (1993) s 54.
Jfr Tomas Englund (1986) s 236 f om diskussionen om nya förebilder och idcal
som fördes i dcbatten om folkskolans läromedel under 1920- och 1930-talen.
Lisbeth Larsson (1989, 1990) s 199 f och 209 fl' skriver om hur äventyrsresor till
fräl1Ull<lnde utomeuropeiska länder var ett poputirt motiv i veckopress år 1937.
5G Orvar Löfgrcn (1990, 1993) s 97 fl~ citat s 97, 99. För trettiotalct har tOmtom
rundradion även press och läromedel inkluderats i analyserna. Se även Löfgrcll
(1989) s 16 f. I FÖr5lJCll5kl1il1,l!clI (/11 Sflcrigc (1 ()()3) s 53 f beskrivs 1930-talet som ett
"nytt skede i fcirsvcnskningen av Sverige". Dcmokrati, medborgarskap och m 0dernitet anv;indes som nyckelbegrepp.
57 Karin Nordberg (1998) s 46 f, 64, 224 [,
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Nordberg (1998) s 277 tf och s 220 f och 445 om bcfolkningsfrågan och
makarna Myrdals medverkan.
59 Göran Elgcmyr (1996) s 264-270.
60Jan Ekecrantz & Tom Olsson (1994) s 164-193, citat s 192, 193. JämfOrt med
övriga 1900-talet ägnades den politiska makten stor uppmärksamhet, menar fO rfattarna. De tidningar de undersökt är Uppsala Nya Tidning, SlIc/lskll Dagbladet,
Arbctarbladct och Falu-Kurircll.
61Jan Ekecrantz & Tom Olsson (1994), citat s 193. "Vad vi har att göra med är
den sociala och mediala konstruktionen av folkhemmet." s 167. Och reportern
stod både på statens och kapitalets sida: "Reporterns möte med makten ger en
idylliserande verklighetsbeskrivning." Den vanligaste formen får sådana beskri vningar byggde på att en reporter besökt ett möte eller hört ett tal som refererades
i "artig" ton. Se även Jarl Torbacke (1972) om hur Dagens Nyheter fOrhöll sig till
1930-talets nationella och internationella politik, s 25(}-321.
62]an Larsson (1994) s 148-"-':159. Yvonne Hirdman (1989) skriver också om trettiotalets tilltro till upplysning och rationalitet samt hur makarna Myrdal menade
att samhällets forändring måste börja i folkskolans undervisning.
63 Bernt Gustavsson (1992) s 151-170, även s 222 from folkskolan och folkbil dningstraditionen. Anne-Li Lindgren (1996) s 19-28 beskriver hur detta kunde
märkas i diskussionerna kring skolradioprogranunens form på 1930-talet. Karin
Nordberg (1998) kapitel 4, 5 studerar folkbildningen i relation till den allmänna
radions programverksamhet. Här erbjöds både foreläsningar och studiecirklar,
eller så kallade lyssnargrupper.
6-l- Kjell Östberg (1996) har beskrivit hur självfortroendet var en viktig aspekt for
arbetarrörelsens medlemmar och (1997) for kvinnor. Lena Eskilsson (1991) har
visat hur undervisningen bedrevs i KtJillnligrl lIIedbo~~arskohlll S0111 drevs av och for
kvinnor. Sj~ilvfortroende och deltagande var viktiga aspekter även här.
6·~Gunnar Richardson (1978) s 51-53. Detta hade ändå gett vissa personer som
blev aktiva i 1940-talets refonnarbete inom folkundervisningen praktisk erfare nhet av fornyelse i skolarbetet.
66Jfr Gunnar Richardson (1963) s 79 f och (1978) s 21. Se Gunnar Herrström
(1966) s 308, 317-320 om skillnaden mellan socialdemokrater och radikaler å
ena sidan och konservativa å den andra i debatten kring 1927 års reform. FÖn! tom striden om gemensam bottenskola var de forra negativa till statsunderstöd till
privatskolor och for jämställdhet mellan könen medan de senare intog motsatta
ståndpunkter. Åke Isling (1980) s 164 menar att folkskolans lärare i regel var for
1927 års skolreform medan läroverkens Hirarc var emot. Vad gällde gemensam
bottenskola var socialdcl1lokratern'd får men det fanns även motståndare inom
partiet, den viktig,lste var ecklesiastikministern själv, Arthur Engberg, s 23(}-232.
67 Frågan om gemensam bottcllskob hade forts sedan sekelskiftet av liberaler och
socialdemokratcr som en uppluckring av det rådande pamllellskolsystemct. I bo ttcnskolan skullc de fOrsta sex åren vara gemensamma for alla barn. Som en konsekvens av 1927 års reform uppstod (iven en "tredjc ståndpunkt", nämligen den
om enhetsskola. Enligt den skulle både de sex forsta och ungdomsårcns skola foras
58 Karin
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san111un till cn gemcnsam cnhetlig skola, Företrädarna var i regel akademiker
men med erfarenheter från folkbildningsarbete, enligt Ake Isling (1980) s 232 f.
68 Gunnar Herrström (1966) s 301, 317,
69 Gunnar Herrström (1966) s 296-300. Läroverken var endast får pojkar. Från
år 1873 gavs flickor vissa möjligheter att gå på universitet. De fick då fårst ta st udentexamen som privatister. Flickor var således i högre grad än pojkar beroende
av goda ekonomiska fcirhållanden får att skaffa sig utbildning. Pojkar uteslöts inte
från läroverk pga av fattigdom även om det innebar en negativ omständighet. jfr
Gunnar Richardson (1978) s 14 fsom intar en liknande ståndpunkt. Han mcnar
att reformen skapade "ett bottenskolcproblcm i ny tappning."
70Ake Isling (1980) s 211-218, 227-234, citat t ex s 230. Motsatsen var en
"folkskolsida".
?lAke Isling (1980) s 207-210, citat s 207.
72Åke Isling (1980) s 217 f, 229, citat s 217. För att stävja ungdomsarbetslösheten
inrättades 1935 "särskilda verkstadsskolor" i "särskilt hårt drabbade Ein". Efter två
år omflttades tio län av den statsunderstödda verksamheten, s 217.
73Tomas Englund (1986) s 282-307. På s 294 "antar" Englund att det trots
"stiltje" inom skolans område kan ha skett en förskjutning av "innebörden i den
patriarkaliska konceptionen [...] i progressiv riktning i takt med socialdemokr atins frammarsch under 1930-talet och folkhemspolitikens programmatisering:"
Skolan fick samtidigt "en allt starkare betydelse som värn för demokratin". Ake
Isling (1980) s 192. jfr även Kjell Östberg (1996) som ger exempel på hur 1920och 1930-talens socialdemokratiska kommunalpolitiker kunde uttrycka irritation
över att folkskollärare var konservativa.
"Tomas Englund (1986) s 236 f, 271, 277 f, 288.
75 Tomas Englund (1986) s 290 f.
76 Tomas Englund (1986) s 248, 282-307. Hcrbert Tingsten (1969) s 175 menar
att skolboksinnehållet "sanktionerat fcireställningar och värderingar i den beståe ndc ordningens tjänst.,." Tyskland och Italicn gavs förskönade bilder under 1930talet, s 186--193.
"Tomas Englund (1986) t ex s 130 f, 151-157, 167,201,220 f, 224-227, 238
f, 249 f, 258, 277 [,
78 Tomas Englund (1986) s 262,304-307.
79Tomas Englund (1986) s 192-203, citat s 200. Herbert Tingsten (1969) s
217-249. Se även Bengt Sandin (1995a), (1995b) om hur borgerliga ideal ingick
i den romantiska barndomsfcireställning som började brcda ut sig från sekelskiftet
och framåt.
80 Tomas Englund (1986) s 243-------265, citat s 265. jfr även diskussionen ovan.
81 Gunnar Richardson (1978) s 11-21. H;lr ges en översikt över skolformer och
c1evantal, även i de högre skolformerna.
82Tomas Englund (1986) s 308. Se även Ingrid Lindell (1992) passim, som har
behandlat frågan om och gcnomförmdet av yrkesutbildning i folkskolan.
83Åke Isling (1980) s 220 f och Gunnar Richardson (197H) s 11 f. Reformen
skulle gcnomföras under en 12 årspcriod. Richardson tillskriver den dramatiska
minskningen av halvtidstisning en större betydelse fOr ökad skolgång.
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84jfr Bengt Sandin (1986) passim for en genomgång av folkskolan innan 1842 år
reform.
85 Gunnar Richardson (1978) s 16 f Se även Richardson (1963) s 222-236 fOr
en beskrivning av de enskilda flickskoloma och hur de återspeglade de olika bil dningsideal som gällde fOr kvinnor från olika klasser i slutet av ISOO-talet.
86 Christina Florin (1987) passim. Från 1909 fick kvinnor tilltr~ide till lärarplatser
vid statens läroanstalter.
87 Åke Isling (1980) s 199 ( Isling menar att bristen på gensvar i frågan om likalönsprincipen blev den fråga som ledde till kvinnornas egen organisering. Han
påpekar också "att de manliga folkskollärarnas intressen bäst blev tillgodosedda
inom den gamla [Sveriges Allmänna Fo1kskollärarforening] organisationen.", s
200. De bildade heller inget eget forbund fOrrän 1920.
88 Inga Elgqvist-Saltzman (1993) s 14 ( Det största antalet ägnade sig åt hem och
hushåll. Ett stort antal små- och folkskollärarinnor var ogifta.
89 Karin Widerberg (1978) s 109.
90 Nira Yuval-Davis (1997) s 43 (
91 Anthony D. Smith (1986, 1994) s 24 f, 129-200, 212. jfr Nira Yuval-Davis
(1997) s 26--37. Se även antropologen Peter Frick (1995) som visar hur en gemenskap kring EV-projektet konstruerats kring liknande fOreställningar. ED har
tagit nationsstatens plats. jfr också med Charles dc Montesquieus klimatläm. E nligt läran fanns det ett samband mellan klimat, geografiskt territorium och kara ktären hos de människor som bebodde det. Ronny Ambjörnsson & Aant Elzinga
(1968, 1987) s 100-103, 352 beskriver bakgrunden till dessa ideer och s 290 f
dess betydelse sommaktfOrdelningslära inom politisk filosofi.
92Till Smiths fOreställning om ett delat ursprung vill Yuval-Davis (1997) s 19,
26-37 lägga fOreställningen 0111 en delad framtid. Hon menar att sådana fOr eställningar har varit viktiga då fOrutsättningarna fOr att skapa gemenskap kring ett
ursprungligt territorium saknats
"Anthony D. Smith (1986,1994) s 22-32,129-200.
94 Anthony D. Smith (1986) s 22-24.
95 Anthony D. Smith (1986) s 26.
96 Benedict Anderson (1992) s 21-45,113-120.
97 Nira Yuval-Davis (1997) s 68-78.
98 Nira Yuval-Davis (1997) s 1-11, jfr s 39-67.
99Nira Yuval-Davis (1997) s 68-78.
100Nira Yuval-Davis (1997) s 19, s 26-37. Hon använder USA med dess nybyggare som exempel.
101Nira Yuval-Davis (1997) s 41. Yuval-Davis påpekar att under senare tid har
intresset fOr populärkultur och inte enbart "hög" kultur väckts, s 40.
I02Nira Yuval-Davis (1997) s 47. jag har översatt "otherncss" med utanfOrskap.
"Förest~i11d gemenskap" (eng. imagil1ed conullul1ities) är ett begrepp som på
åttiotalet lansemdcs av Benedict Anderson (1991, 1992) for att beskriva framfor
allt olika mediers betydelse fOr att skapa foreställningar om nationalitet. Med m edier menar Anderson såväl boktryckarkonst som dagstidningar, dvs fOrmågan att
sprida texter i stora upplagor. T ex Orvar Löfgren (1989), (1990, 1993) och För-
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11/1 Sl'crigc (1993) bar allvänt Andersons teorier får att beskriva hur
etermedier haft betydelse får skapandet av forestäl1ningen om Sverige som CII
nationsstat.
I03Nira Yuval-Davis (1997) s 44 f.
104Nira Yuval-Davis (1997) s 44-51.
105Se Norman Fairclough (1992) s 3 och s 12-36 for en genomgång av hur
Fairclough betraktar diskursbegreppet inom skilda discipliner. Fairclough skrivcr
på s 63: "In using thc term 'discourse', I amproposing to regard language use as a
fonn of social practice, rather than a purely individual activity or a reflex of situ atiOllal variables."
106Norman Fairclough (1992) s 37-61 där Fairclough diskuterar sin utgångspunkt i relation till Michel Foucault.
107Norman Fairclough (1992) t ex s 64 f. Diskurser påverkar och påverkas av sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och fOrest~illnil1gssystem, s 64.
108Norman Fairclough (1992) s 4. Dc olika nivåerna utgör tillsammans en diskursiv händelse: "Any discursive 'event' (Le. any instance of discourse) is secn as
being simultaneously a piece of text, an instance of discursive practice, and an
instance of social practice."
IO'JNorman Fairclough (1992) s 71-73. Fairclough talar om diskursers medleIllmar (eng. members) som positioneras som skilda subjekt (eng. subjects). Aktörer
behöver intc vara medvetna om vilka sociala strukturer, maktrelationer eller soc iala praktiker de använder sig av ellcr ~ir med om att skapa genom sitt sätt att pos itionera sig, s 72.
11ONonnan Fairclough (1992) s 67, 71-73, 96-99.
111Norman Fairclough (1992) s 73-78, 93, 96-99. Se även Norman Fairclough
(1995) s 164 där han enbart behandlar media som diskurs. Han kallar utbudet från
alla medier får tcxter, dvs såväl tidningar som radio och teve.
112Jag har valt Spcllsk L'innlidlling (SL), LJrarillll~förbl/lldct (LäQ samt Tidnillg för
Sflcrigcs Liirtwcrk (TfSL).
IUI en tidigare studic har jag studerat samtida radiotidningar och funnit att skol r .1dions tidiga organisering framställdes väsentligen olika bcroende på tidningens
politiska preferenser, Anne-Li Lindgren (1996) s 7 f
114Norman Fairclough (1992) s 75-7B, 185 f Fairclough utgår egentligen från
fyra nivåer medan jag använt tre. Den nivå jag uteslutit är hur mcningar binds
ihop via t ex konjunktiver. Fairclough ben;imner nivån "cohesion", s 75, 77. De
nivåer jag använt kallar han "vocablllary", "granunar" och "text structure".
1l5Norman Fairclollgh (1992) s 75-7R, 194. Jag vill påpeka att jag framfOr allt
studerat texternas innehåll och betydelsc på det s;itt Fairclough beskriver hur man
tolkar enskilda meningar (dause), s 75 (
116Norman Fairclough (1992) s 115, 172.
117Norman Fairclough (1992) s 199, for en mcr lItfOrlig diskussion om hur dcn
som analyserar alltid påverkar resultaten och hur de presentcras.
1180m Nira Yuval-Davis intresserat sig fOr kultur för vuxna så har en r~KI forskare
på poputirkultur intresserat sig for texter fOr barn. Dc utgår också fi-åll perspekt ivet att språk som kulturellt uttryck i form av texter och bilder :ir en viktig 1I t-

slJclJSkningclJ
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gångspunkt och del av barns identitetsskapande, se t ex Kirsten Drotner (1985),
(1996) och Hillevi Ganetz (1991) for att nämna ett par svenska forskare.
119Karin Aronsson (1996), Gunilla Hallden (1994) och Karin Zetterqvist Nelson

(1998).
120Vad vi inte kan säga något om är vad bam illlc fick uttala sig om, vad redaktörer valt att inte publicera.
121För skolradions del skriver chefen Henrik Berglind (1934) s 8 f, målande om
det, som han ben;imner, osynliga arbete som foregick varje sändning. Sändningar
med medverkande barn uppfattades som särskilt arbetsamma.
122jag återkommer till diskussionen om skolradions målgrupp i kapitel två.
123Anne_Li Lindgren (1996) och Ingrid Lindell (1998).
124So11ja Svensson (1983) s 227.
125VB 1936 s 6, 11. 120.000 grundar sig på antal rekvirerade häften medan 125
000 är ett uppskattat antal. Man utgick också från att flera elever fick dela på ett
häfte, eftersom sådana uppgifter inkonunit från lärare. Ar 1935 anges endast kos tnaderna för häftena och inte antalet, s 6 och 11. Det sammanlagda amalet försålda
radiolicenser sanuna år var 944 487 stycken, s 1. I en undersökning på 20--40åringar i Göteborg ökade radioinnehavet något mer for socialgnlpp två än fOr
socialgrupp ett och minst for socialgrupp tre under perioden 1925 till 1949/50.
Radion nådde således ut till hela befolkningen, jan Kuuse (1969) s 30. I riksdagen
behandlades ärenden om arbetslösa skulle få sin radiolicens efterskänkt av staten,

se Riksdagstryck 19343:409,19353:184.
126jfr Henrik Berglind (1934) och VB 1932.
127Gösta Bergman (1934) s 73 och Henrik Berglind (1934) s 3 f. Det kan också
vara orsakat av den pågående diskussionen kring vikten att lära barnen talspråk
som pågick ibland annat SJlcnsk Uimrtidnil1g. Se kapitel två fOr en mer utfOrlig
diskussion.
12BHenrik Berglilld (1933), (1934) och Gösta Bergman (1934).
12?]fr SOV 1935:10 s 47-49 och Paul Lönllström (1981) passim. För kritik av
LönllStröm se Anne-Li Lindgren (1996). Detta diskuteras vidare i kapitel två. Ett
on1Elttande inventcrings- och forskningsprojekt om utbildningsprogrammens
historia håller på att genomforas, se Bengt Sandin (1998) for en projektbcskri vning och Medier och I/Iodcmiserillg (1999).
13°Undantaget är kvinnors kmv som helt enkelt tystades ihj;il, se kapitel 2 samt
Anne-Li Lindgren (1996) s 12 f
131Anne-Li Lindgren (1999) s 70-75.
132jfr t ex Tomas Englund (1986) s 249, 282 menar att de nya skolplaner som
skrevs for samh~illsorienterande ämnen från sekelskiftet och framåt hade öppna
skrivning~lr, dvs att de Einmade uttolkarna stora möjligheter att använda dem efter
eget huvud, for att konfirmera existerande ideer eller beCista nya.
133T ex så sändes en rad program som producer.lts under verksamhetens forsta fem
år i repris under trettiotalets andm hälft, t ex serien "Svenska språkets rykt och
ans" s;indes 1931 och 1939 eller "När represelltationsreformen genomfordes 1935
och 1939 liksom "På pastorsexpeditionen" 1935 och 1939. Flera program åte r-
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sändes också under krigsåren, då det tycks som om innehållet fcirändrades i ringa
omflttning.
134Vårtenninen 1929 gjordes tre häften och de hade annorlunda nanm: Nr L
AlIlIliilJlw ilIWiSllil/J;ar röml/l{e skolrlldiojOrsökcll lIårtenllillen 1929, Nr 2. Skolmdio.

AllIIIiilIt progYllllllliifte //led detaljer för sllmtligll f6redYl{~ på SIICIlSkll, IlOrskll och dllllska.
Nr 3. Sko/rll/lio. De friillllllllllde språkcll. Nr 1 var gr.ltis medan de övriga kostade 50
öre. Höstterminen 1929 gjorde likaledes tre häften med motsvarande titlar. Det
var motsvarande häfte 11lmuner 2 som blev SlIcnskajöredrllg (SF).
135Sonja Svensson (1983) s 227 (

Noter till kapitel 2
lAllmätll/(1 tU/lfislI;lIgar ... 1929:1 s 3, mina kursiveringar. Formuleringen skuJle sedan
finnas kvar i de häften som trycktes för folkskolan under hela trettiotalet, SF
1930-39.
2Ake Isling (1980) s 194-198, 199-236. lsling påpekar att det fanns förespråkare
och motståndare också inom de olika gmpperingarna. Reformen var resultatet av
en kompromiss och en samverkan mellan socialdemokrater och bondeförbundare.
3Gunnar Herrström (1966) s 296--320. Herrström menar att reformen innebar en
"utvidgning av enhetsskolcprincipen men inte ett fullständigt förverkligande av
bottenskoleprogrammet." s 308. 1 fråga om klass blev effekterna små men däremot
ökade andelen flickor i högre utbildning, s 296--300. Ake Isling (1980) s 194-236,
beskriver 1927 års reform i relation till frågan om gemensam bottenskola. I det
perspektivet blev reformen ett misslyckande eftersom det parallella systemet med
två olika skolformer bibehölls. Isling anför tre huvudorsaker till varför reformen
blev ett misslyckande; 1. Jool1<skollärarkårens splittring; 2. Socialdemokraternas fokuseri.ng på att i. första hand lösa trettiotalets ekonomiska kris; 3. Ecklesiastikminister Arthur Engbergs negativa inställning till iden om gemensam bottenskola.
4Ake Isling (1980) s 199-203.
5B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 18-------19/5 1935 s 5.
6Tala Ii/I och la/al/Hd (1984) s 19, 60 f, 77, 84. Anknytningen till pressen var via Tidningarnas Telegrambyrå (IT), varifrån Radiotjänst var tvunget att köpa sina nyheter, samme man som grundat TT år 1922, Gustav Reuterswärd, blev verkställande
direktör på Radiotjänst. Se även Göran Elgemyr (1996) kap. 2---4. Se även Nina
\'V'ormbs (1997) s 35-52 för en diskussion kring teknikens roll för privata initiativ
och statlig reglering. Se även Wormbs (1997) analys av rundradions etablering utifrån ett teknikhistoriskt perspektiv, dvs utifrån de förutsättningar, begränsningar
och friutrymOlen olika tekniska lösningar sl.wpade.
7A35, Al a:1, Protokoll 19250112, i januari sändes en timmes barnprogram varje
söndag. I "PM anbtftende programarbetet för begynnande radiosäsong", 19250824,
bil. s 2, deklarerades att utbudet skulle "betydligt utvidgas", se även Protokoll
19260116, bil. s 2. Se Anne-Li Lindgren (1996) s 11 f om ledningens problem med
att fInna en lämplig "sagotant" till barnprogrammen, vilket slutade med att Sven
Jerring fick jobbet.
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BRGO, PI:l, "Ambetsskrivelse från Ecklesiastikdepartementet till Skolöverstyrelsen"
19310924, avskrift, "Avtal" 19310901, avskrift. Radiotjänst och Skolöverstyrelsen
hade sinsemellan fattat ett beslut om samarbetsformerna vilket Ecklesiastikdepartementet åberopade.
9Ar 1932 avstod Radiotjänst 84 000 av egna Hcensmedel, Tala I/II och lala med (1984)
s 65.
101\35, AT b:l, "PI\f angående radioprogrammen" 19251125 s 11, citatet är från
Prog~amrådet när det år 1925 motiverade varför rundradion skulle innehålla barnprogram. Redan i diskussioner förda inom lt'1diotjänst år 1929 sades att kostnaden
för skolradion inte utgjorde något problem och att den var "en värdefull reklam för
radion i allmänhet", B60, PI: 1, protokoll från styrelsesammanträde 19290625.
IIBGO, Fl:l, "Ämbetsskrivelse från Ecklesiastikdepartementet till Skolöverstyrelsen"
19310924, avskrift. I detta avtal där Ecklesiastikdepartementet slutligen godkände
ett avtal mellan Skolöverstyrelsen och Radiotjänst fanns tillägget att Skolöverstyrelsen skulle äga rätten "att vidiabta erforderliga ändringar" i materialet innan det sändes. Samma tillägg hade gjorts inför tidigare försökssändningar, BGO, 1"1:1, skrivelse
19300912, avskrift.
12BGO, FI.l, "Till Aktiebolaget Radiotjänst" 19351115, Otto Holmdahl markerar här
att Skolöverstyrelsen tar sin roll som granskare och godkännare på allvar.
BA3S, Al a:l, 19250112 och 19300520. Även skolradion granskades av Programrådet. Två fall diskuterades under trettiotalet. Ar 1934 ansågs en lektor sprida
tyskvänlig "politisk propaganda" och man noterade att sånglärare känt sig hotade
och förbisedda av skolradions sånglektioner under hösten. Samtliga fall hade uppmärksammats i pressen innan dc togs upp för behandling, 1\35, AIl:l, Protokoll
19340410 och 19341211.

HA35, Al a:l, Radionämnden, 19360114. Nämnden var ett resultat av de förslag
som presenterades i SOU 1935:10.
15Manuskripten var det granskningsmaterial som Programrådet och Radionämnden
hade till sitt förfogande. Se även B60, FIV:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935
s 1-3 där det före~;\agits att "programledningen genom en mera detaljerad förhandsgranskning av manuskripten borde söka förmå" de medverkande att anpassa
innehållet eftcr barnens behov och önskningar. Henrik Berglind (1934) s 5 f som
beskriver repetitioner och ändringar i manus som även låg bakom program som
skulle imitera en verklig situation, t ex sketcher och dialoger, i skolradion.
16Citat S1" 1932: 17 s 2. Skolöverstyrelsen hade ingen rått att grans1<a innehållet i
skolradiohäftena innan de trycktes, vilket var fallet för sändningarna. Bild- och
textmaterial i häftena utformades i samarbete med dem som gjorde programmen,
B60, PIV: I.
17Diskusslonerna kring hörbildernas betydelse finns på många ställen där radio
diskuterades. Se t ex skolradiokonferenser, BGO, 1'TV;1. Se även det samtida engelska arbetet av T.H Pear (1931), där man shlderat hur radiotalares röster och sätt att
tala frammanar olika bilder av talaren hos lyssnare.
18 1%0, HI, "Avta]" 19310901.
19B60, FIV:l, t ex Skolradiokonfcrcnsenl0/5 1934, 18-19/5 1935 och BGO, FIl
a: 1, t ex Sammandrag av skolradioenqueter 1933-3G.
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2°SF 1935:31 s 2. Uppmaningar att förbereda, lyssna och efterbehandla programmen finns med i skolradiohäftena under hela trettiotalet, SP 1930---40, Pormulcrinf,r-arna antyder att man ville att häftena skulle fungera som de så kallade arbetsböcker vilka blcv populära i folkskolan under trettiotalet. Enligt 1918 års undervisningsplan skullc folkskolan vara en arbetsskola, Undervisningsplanen gällde till
1955, jfr Akc lsling (1980) s 160.
21AIIIJJäl/lfa t1IwisllilJgar .... 1929:1 s 3. Se Anne-Li Ijndgren (1996) för en vidare diskussion omkring Gösta Bergmans betydelse för skolradions tillkomst. Samtida tidskrifter gav olika versioner av förloppet. Rridio påpckade t ex att iden först kom från
en lärarinna vid en flickskola i Stockholm. Se även Paul Lönnström (1981) s 213225 som menar att skolradion var en mans verk, nämligen Gösta Bergmans.
22AllllläNIJa atwiJllingar
1929:1 s 3.
23AIIIIJåi/lfa anvisniJlgar
1929:1 s 8.
24AlllllälllJt1 a1/visningar
1929:1 s 8, Kursivering i originaL Det ansågs alltid bättre
att placera flera högtalare i mindre klassrum än att samla många elever i en större
sal, Liknande råd gavs fortfarande år 1940, SF 1940:52: "Lyssna om möjligt i ctt
litet rum."
25TfSL 1929:8 s 102. Liknande argumentering framfördes i TfSL 1929:9 s 116 f,
1933:19 s 288. I SL 1935:6 s 117 f användes samma argument för att belysa något
positivt, dvs något skolradion kunde ge utöver den vanliga undervisningen. Jfr även
Christina Florin &UllaJohansson (1994) s 23 f.
26TfSL 1929:8 s 102.
27'l'fSL 1929:8 s 102. Artikelförfattaren menade att radiolektionerna borde flytta
från 1-1.30 till 2.45-3.15, vilket var tider utanför ämneslärarnas lektionstid. Även
1929:9 s 116 f.
"TfSL 1929:8 s 102, 1929:9 s 117, 1933:19 s 288.
"TfSI. 1929:8 s 102.
30TfSL 1929:9 s 117. Se även brev från rektor Albin Rönnholm till Radiotjänst, B60,
FI:l, 1929, an!,>ående avslag om be!,Jfuan Om förlängd tjänstledighet för Gösta
13err;m-an. Hönnholm skriver att en -annan lärare än en från ett läroverk skulle kunna
anpassa innehållet i skolradion bättre till folkskolan.
31TfSL 1929:9 s 117. I B60, FI:l, "Skrivelse angående cirkulär" 19310608, till SI<olöverstyrelsen och Radiotjänst menade en läroverksrektor att: "Ungt folk behöver
för att uppmärksamt kunna följa ett åhört föredrag stödet av att se den person, som
talar. Jag måste därför i allmänhet anse en undervisning, där endast en röst hörs
men den talande ej synes, vara ett surrogat."
321360, PIT a:1, rapporter och FIV:l, konferenser. Se även SOU 1935:10 s 47 f samt
Stockbolllls stads jolkskolo/: Berälle/se för läsåret 1928/29 s 33. Implementeringen av
skolradion i folkskolorna skulle kunna belysas av annat material t ex folkskoleberättelser. En sådan undersökning ligger dock inte inom ramen för denIla studie.
33SL 1931:41 S 906.
"SI. 1931:41 s 906.
35SL 192931 s 614, min kursivering.
36SI, 1929:30 s 593, 599, citat s 599, min kursivering. 1\ ven SLl929:24 s 488.
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37Se t ex Gösta Bergman (1934) s 62 f och SL 1929:30 s 593, 599, 1929:31 s 614,
1931:41 s 906. Henrik Berglind (1933) s 309-311, 317-319 och (1934) s 1 flätcr det
vara underförstått att skolradion är ett intresse för "folkskolans personal" och B60,
Öl: 1, Aftollblade119331119. Aven SOU 1935:10 s 47. Jfr Mats firanzcn (1992) s 184,
342 f, 346 f om att tidsdisciplinering, "ordning och tukt" och "petighet" var viktiga
komponenter i en folkskola där lektionsdisciplinen under trettiotalet fortfarande
grundades på aga. Franzen menar, s 442 not 261, att "Folkskolan förblev en konservativ bastion under mellankrigstiden vad ordningcn beträffar." Ulla Lundqvist
(1979) 38-47 påtalar det motstånd som fortfarande fanns inom folkskollärarkåren
mot att avskaffa agan under trettiotalet. Hon visar också att Läf var för förbud medan Folkskolliiramas Tidl/ing var mot förbud.
38 1 läroverken fanns "intresserade personer" som kunde bistå med apparater eller så
togs pengar för att köpa apparater, när dcssa ansågs värda att använda, ur olika
fonder TfSL 1929:9 s 117, 1933:19 s 288. Om folkskollärarnas insatser se 1360,
Fn:l, "Redogörelse för skolradioutsändllingarna läsåret 1930--31", och
"Skolradion i siffror", båda av Gösta Bergman och SL 1933:51. Se även SOU
1935:10 s 48 f där folkskollärarnas agerande blivit en del av historieskrivningen
kring skolradion samtidigt som det används som argument för att ge statliga bidrag
till folkskolor för inköp av radiomottabl1lre. I 1360, 1"1:1, "Sveriges folkskoJlärarförbunds skrivelse till 1943 års rundradioutredning" var frihet från licensavgift för
skolornas radioapparatcr ett av de två krav som framfördes. I Nordiska l\fuseets
frågelista om radio och tv, 1967:190 vo! 1, beskriver informanter dels hur de tagit
med radion till skolan och dels hur de lyssnat på skolradions utbud i hemmet, informanter nr; 1322, 1348, 1390, 1442, 1471, 1477, 1486, 1489, 1528, 1532, 1600,
1610,1634 och 1641.
39B60, FI:l, "Bestämmelser angående statsbidrag till inköp av radiomottagningsapparater för skolbruk inom skattetyngda kommuner". I slutet av trettiotalet bestämdes att vissa skattctyngda kommuner skulle få statsanslag för inköp av radioapparater. Dc kriterier som sattes upp gjorde dock att detta endast berörde ett fåtal
kommuner se 1360, FX:1.
4°Al!miilma f1fJllisnillgar ... 1929: 1 s S. Det stod; "Samtliga program utom ..."
41B60, 1"1:1, "Skrivelse från Skolöverstyrelsen till ecklesiastikdepartementet"
19300626, avskrift. Se även Ilenrik Berglind (1933) s 293 f som sammanställde
uppgifterna från frågelistorna. Enligt honom var det framför allt landsbygdens avlägsna folkskolor och folkskolor med en lärare som uppskattat skolradion. Inte
enbart eleverna utan också lärarna hade tagit emot "nya synpunkter och impulser."
.Avsaknaden av svar från de högre skolorna har inte kommenterats. Se även
".Meddelande från Radiotjänsts föredragsavdelning. Skolradio. För publicering i
morgontidningarna tisdagen den 28 november."
42B60, FI:l, "Protokoll från en diskussion angående fortsatta försök med skolradio"
19290625, avskrift. Första citatet är av styrelsens ordförande Reuterswärd och det
andra av dksprogramchefcnJulius H..abe. Samtidigt pågick en diskussion i riksdagen
om huruvida rundradion skulle förstatligas eller ej. Ett argument för förstatligande
var att radion skulle vara folkbildande, vilket kan ha påverkat 'styrelsen. Beslut 001
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fortsatt bolagsform ocstiimdes inte förr';in år 1935, se Paul Lönnström (1981) s
218-219,223.
.J31360, 1-1:1, "Skrivelse från Skolöverstyrelsen till ecklesiastikdepartemcntct"
19300626, avskrift.
HAke hling (1980) s 246, 264 och Sl'el/ska [lo/ksko/alls /I'dllillg i old oth bi/d (1942) s
171, 174.
.Js'l'omas Englund (1986) s 188. Den strävan efter gemensnm oottenskola som
Englund beskriver kan tolkas som ett generellt uttryck för detta, vol 1 passim och
vol 2 passim.
.J6B60, 1"1:1, "Protokoll över diskussion anbrående fortsntta försök med skolradio",
styrelsesammantriide 19290625.
.J7Gunnar IIerrström (1966) s 296-320.
48Ake Jsling (1980) s 194-236.
'19 1360, ÖI:l, &ldio!J'sslIamJ 1933: "Överläggning, erfarenhet och önskemål beträffande skolradion", av Gösta Bergman som dock avslutade med att ge folkskollärarna ett visst försprång: "Det ligger i sakens natur, att oet oärvio i första hand kommer att bli fråga om folkskolemiin." Exakt samma text stod att Eisa i Röster i &7dio
1933:9 s 334. Sal1una år uttalade Henrik Berglind i Fo/kets Dag!JltJd 19330919: "Det
ligger i sakens natur, att oen [skolraoion] så att säga raserar de traoitionclla viiggar,
inom vilka en skollektion håller sig." Aven Henrik Berglind (1934) s 1.
so Ake Isling (1980) s 232-234, citat s 233, kursivering i original. Isling är kritisk
mot socialdemokraterna inom gruppen, han anser dem alltför passiva i frågan under
trettiotalct. En av de namn han nämner bland anhängarna, Harald IIallen, gjorde
program i skolradion ~r 1935.
SlSOU 1935:10 s 47. )\mncslärarsystemet hade till och med "bidragit" till en sudan
utveckling. Det framställs också som att Radiotjänst mötte "dc från lärarhåll framförda önskemålen med förståelse", dvs de om skolradio. Efter att inriktningen på
folkskolan beskrivits som naturlig anviinds "skolor" genomgåendc om "folkskolor"
i texten.
52Propositioll 1935:164 s 9.
53SL 1935:2 s 30. Som tidigare sagts var det ett mål att göra folkskolan "allmän"
hellre än "specialiscrad". Sistniimmla hörde liiroverken till.
s.JSL 1934:10 s 235-237 "!"olkskolans lärare bör bli radioliirarc. Dialog, intervju,
sketch är biittre framställningsformer än lektion" av Henrik Berglind. Se ävcn
13erglind (1933) s 319 och (1934) s 2.
sSTfSL 1933:16 s 242, tablå för programmcn i fdmmande språk och TfSL 1934:17
s 197. TfSL 1933:19 s 288 f där moions potential som "tekniskt hjiilpmedd i undervisningens tjänst" betonas samt att detta påtalats i liiroverkssakkunnigas utredning.
I gruppen ingick Einar Lilie som gjorde program i modersmål i skolradion. Detsamma i återgivandet av Otto Holmdals hiilsningsunförande ht 1934, 1934:19 s 226
f. l TfSL 1934:17 s 197 uppgcr Gösta Bergman att tidcn för läroverken ändrats så
att den ligger utaoför ordinarie skoltid, vilket godkänts av Skolöverstyrelsen. Detta
har "visat sig lösa många tidigarc svårigheter på ett för alla parter myckct tillfredsställande sätt." Jfr SI. 1933:4 s 83 där dCIl nya redaktionen välkomnas som
"demokratisk".
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56sr 1930:7, 1931:12 och 14 samt 1932:17 och 19. l anslutning till detta uppgavs
även att programmen "ansluter sig till 1919 års undervisningsplan". 1936 fattades
beslut om att ett sjunde år i folkskolan var obligatoriskt. Det dröjde dock innan
detta fick genomslag, Ake Isling (1980) s 220 f.
57SF1933:24. Under fyrtiotalet var det kvinnor, företddesvis småskolliirarinnor,
som förde fram synpunkter både om fler program för dc mindre barnen samt att de
var särskilt lämpade att göra programmen. De argument :mrn anviindes liknade de
som de manliga folkskollärarna använde i början av trettiotalet, nämligen att de
hade en särskild förmåhr:l att tala med och förstå barns behov, Anne-Li Lindgren
(1999).

58'1' ex år 1935 bifogades ett "programschema" för vårterminen men inte för höstterminen. l instruktionerna stod: "I några fall äro här nedan föreslagsvis angivna dc
åldersstadicr, som efter lärares omprövning i första hand kunna ifrågakomma som
lyssnare." Sr< 1935:31.
59Se BGO, Öl:1 och liGO, 1'1V:1, Skolradiokonferenser 10/5 1934 och 18-19/5
1935.
GOSL 1933:39 s 897.

GIST, 1933:39 s 896. Se även 1933:44A s 1030 f "Ett kol1eh>1Um med 1000 lärare.
Radion ett betydelsefullt inslag i skolarbetet. Intervju med rektor Yngve Hugo".
Hugo var också chef för Radiotjänsts föredragsavdclning. Troligtv.is har Nils \'\Iikström gjort intervjun.
62Henrik BergJind (1933) s 307.
G3Henrik Berglind (1933) och (1934) samt Gösta Bergman (1934). Här kommer
även en avskrift av ett föredrag som Gösta Bergman höll på en internationell radiokonferens i Wien 1931 att användas. Föredraget publicerades i &uliob'JSllrlrt'lI
1931 :34 och återkom i en artikel 1931:35, BGO, Öl: 1.
6-fBernt Gustavsson (1992) s 1G3 fE.
G5Citat Gösta Bergman (1934) s 7G. Jfr även SL 1933:50 s 1225 f "Skolradions framstiillningsformer. Intervju, dialog och reportnge mest radiomässiga. Tillfredsställer
barnens behov av spänning och verklighetsupplevelse".
66Citat Gösta Bergman (1934) s 75.
67BGO, FlV:1, "Radioföredragets teknik röredrag vid konferensen om radion och
folkbildningen .i Wien, fredagen den 21 augusti", Gösta Bergman. Aven Bergman
(1934) s 71

r, I!encik Beeglind (1933) 8307 r och

(1934) s 3

r. Även SJ, 1934:9 s 209

f "Tala i radio - en konst som måste läras. Skolradiota1ets form och f.irg".
6~Hcnrik Berglind (1933) s 305 var för "det kåserande, livfulla föredmget". Och han
påpekar att även lyckade sådana "förtjiinar dock att en och annan g.lng utbytas mot
andra framställnint-,l"$former." Aven (1934) s 2 om kåserande föredraget och s 5 om
föredragets utbytbarhet. Berglind uttalar ingen klar ståndpun]<t. A ena sidan hade
folkskollärarna reagerat mol föredmg som ansetts för dåligt avpassade för barnen
och därför tvekat inför att anviinda skolradion varför krav på andra former rests. A
and m sidan menade Berglind s 3 att det alltid skulle komma att fltltlas plats för "Ett
riktigt upplagt och bra utfört föredrag". I tidningsartiklar i pressen talar han framför
alltflir diloger, intervjuer och reportage, se B60, 01: 1.
6?Gösta Bergman (1934) s 73, min kursivering.
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70SF 1933:24, min kursivering. Berglind svävade en aning på målet. Föreläsaren var
ju inte någon föreläsare om en annan programform användes. Att det verkligen
pågick en förhandling om nya och gamla sätt att göra program för barn stärks av
vad som stod.i 1937 års skolradiohäfte. Där anges att alternativa former inte gav
någon särskild kunskap. Vinsten var att de kunde "fora in något av det verkliga livct
i skolans värld." Det står också att metoden var "ganska ny och oprövad", vilket
förefaller en smula blygsamt, S1" 1937:42 s 4. Se även Henrik Berglind (1933) s 307:
"Dialoger och intervjuer ha tillvunnit sig odelat erkännande."
71Henrik Berglind (1933) s 307. Jfr även Sr. 1933:49 s 1191 f" Expert eller pedagog
i skolradion. Föredragshållarens personlighet viktigare än ämnet. Männen utan humor farligast" av Gösta Bergman.
72Hcnrik Berglind (1933) s 308, kursivering i original.
73Henrik Berglind (1933) s 308, kursivering i original.
74Hemik Berglind (1934) s 1. Se även B60, Öl:!. S1. 1934:24 s 565 f "[... J Reportagc och mikrofonbesök givande".1934:39 s 858 "Verkligheten föres in i skolan.
Hur ett skolradioreportage kommer till."
75Rapporterna skulle kommentera programmens form och innehåll samt om det
fanns andra önskemål eller förslag, till exefl,lpcl på något nytt ämne eller konkreta
programtitlar. [o'ramför allt Berglind poängterade rapporternas betydelse, t ex år
1933: "Det levande intresse, vilket från vida kretsar inom lärarekårel1 mött skolradion i des:;a strävanden, har varit en källa till uppmuntran för dem, som haft tillfiille
att deltaga i programmens utformning. Dennajöltromdejitlla kOlltakt, som ytterligare
bör stärkas, denna ;,,/i,lla t·iL....dnrkaIJ mellan givande och mottagande part, är ett av
de mest inspirerande elementen i skolradions arbete just nu." s 319, Texten publicerades i Skola och Sambä/le, Läf och SL.
76B60, FII a:l, "Sammandrag av skolradioenqueten ht 1933", aUm. uttalanden s 2.
77B60, FlV:t, Skolradiokonferensen 10/5 1934 s 7. Det var också ett "allmänt
"önskemål från konferensdeltagarna att programledningen "borde söka förmå talare att i ännu högre grad än tidigare tala på ett för barnen förståeligt sätt." s 2 f.
78B60, FIV:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 48. Citatet yttrades av folkskollärare Henry Pettersson som sedan blev ansvarig för produktionen av skolradiohäften. Folkskollärare Charles Lans sade: "Se till föredra!:,tShållarna tala, så barnen förstå dem." s 48.
79B60, fIl a:l, "Till i skolradion deltagande skolor" oktober 1936,
80Att folkskollärare Henrik Berglind (1933) s 6-9 ägnade flera sidor av sin första
publikation om skolradion år 1933 åt beskrivningar av hur program med deltagande
barn producerats, talar även det för att fn't!:,"H1 framställdes som viktig. Humvida
Henrik Berglind sedan påverkade de lyssnande lärarna eller om förhållandet var vice
versa är omöjligt att faststiilla. Troligtvis var det en reciprok process, vilket bland
annM det faktum att flera folkskollärare lyfte fram barns medverkan som en viktig
faktor redan på Skolradiokonferensen 10/5 1934, talar för. Det fanns också en
"broschyr" om B.B.C:s skolradio, "Problems of School Broadcasts" (1932), översatt till svenska med titeln "Några av skolradions problem". Den översattes troligen
år 1932. I broschyren framfördes att förmågan att anpassa sig till barnens sätt att
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tala var v.iktig och att radion hade möjligheten "att åstadkomma social revolution!',
B60, Fl:1.
81B60, FIl a:1, "Sammandrag av skolradioenqueten ht 1933", allm. uttalanden s 2.
82B60, 1'11 a:1, "Sammandrag av skolradioenqueten ht 1933", allm. uttalanden s 3.
83B60, 1'11 a:1, "Sammandrag av skolradioenqueten ht 1933", allm. uttalanden s 2.
8-l-B60, FIT a:1, "Till i skolradio deltagande skolor", oktober 1936 s 5.
85B60, FlV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 47.
86B60, FlV:1, Skolradiokonferensen18-19/5 1935 s 48.
8Tralet om att barn skulle medverka i skolradion åtföljdes till en viss del också av
åsikten att de iNte borde vara med. I regel riktades inte kritiken mot barnen i sig utan
mot deras otydli!:,l1l, ofta dialektala, uttal. Se sammandrag av enqueter, B60, FIl a:1
och B60, rIV:1, Skolradiokonferenser 10/5 1934 och 18--19/5 1935. Samma sorts
kritik riktades mot vuxna deltagare. Både Bergman och Berglind diskuterade, förutom frågorna om tydlighet och tempo, även frågan om dialektalt kontra riksspråksuttal. Se Gösta Bergman (1934) och B60, FIV:1, "Radioföredragets teknik." och
Henrik Berglind (1933) och (1934). Lars-Ake Engblom (1998) s 54 f beskriver hur
viktigt det var att il/te tala med dialekt för att få tjänst vid den allmänna rundradion.
Uttalet testades med särskilda hallåprov.
88Henrik Berglind (1934) s 1. Berglind menar att kravet rests på 1933 års allmänna
folkskollärarmöte. Dc första programmen var i medborgarkunskap/samhällslära,
SF 1933:22 s 19-26.
89Lars-Ake Engblom (1998) s 20, 24. Se även s 40 där totalsiffran uppges vara 75
anställda.
"VB 1933.
91Lars-Ake Engblom (1998) s 38, 75. Sammanlagt rörde det sig om ett 3D-tal programproducerande personer. Enligt Orvar Löfgren (1990, 1993) s 99 f väckte Radiotjänsts akademiska, seriösa och finkulturella innehåll protester hos lyssnare. Detta
märks också i Programrådets arbetsutskotts protokoll, A35. All:1, 19330525, där
man diskuterar att Svenska Radiointresseförhundet påtalat Radiotjänsts oförmåga
att anpassa utbudet efter lyssnarnas önskemål, vilket hotade licensutvecklingen.
Radion bör "vara till förströelse för dem, vilka efter en arbetsfylld dag önska lyssna
på utsändningarna."
"Lars-Åke Engblom (1998) s 56 f, 75.
93VB 1933. Övriga grupper som räknades upp var: Ambetsmän (48), Läkare (13),
Jurister (6), Andra prakti~ka yrken (75), Präster (13), Jordhmkare (22), Tidningsmän
och författare (25), Övrig" yrken (98). Nedanför rutan med denna uppställning
anges att "Antalet kvinnliga föreläsare är 29, av vilka 22 redovisats under gruppen
övriga yrken."
91SF 1935:31 och 33.
95Henrjk Berglind (1934) s 1. Ordvalet är Bcrglinds och antyder att kravet funnits
tidigare samt att folkskollärare ansåg sig uteslutna ur Radiotjänst verksamhet tidigare. Se även SL 1935:2 s 30 som beskriver skolradion som ett forum för folkskollärare att vara programmakare.
96Jfr Bernt Gustavsson (1991) s 35 f och (1992) s 151-----=-159, 162-167 som menar
att föredrag av högutbildade akademiker eller personer med fackkunskaper använ303

des för att upplysa och locka en. mindre bildad publile Inom delar av folkbildningsrörelsen framstod studiecirklar och självverksamhet från sekelskiftet och framåt
som ett bättre alternativ eftersom deltagarna då gjordes aktiva. Se även A35, All:1,
1928119, om hur socialistiska tidningar riktade kritik mot Radiotjänst. De menade
"att arbetare ej finge hålla mdioföredrag och att Radiotjänst överhuvud icke vore
neutralt i politiska och ekonomiska frågor".
97B60, fIl a:l, "Sammandrag av skolradioenqueten vårterminen 1935" s 3.
98B60, PIl a:1, "Sammandrag av s]wlradioenqueten höstterminen 1935", oktober
1936 s 5 f. I den sammanställning som på våren sändes ut till folkskollärare hade
skolradions tjänstemän tagit bort synpunkten: "Mindre 'liirda' människor framför
mikrofonen, dessa ha ofta svårt att förstå barnens uppfattningsförmåga." B60, FIl
a: 1, "Sammandrag av skolradioenqueten höstterminen 1935", maj 1936 s 5.
'J'JB60, Fll a:1, "Sammanställning över uttalanden om programmen vårterminen
1943", tre personer gav uttryck för detta.
100S1' 1935:31 och 33. Den exakta siffmn var 37.5%. Gymnastik, sång och musik
har inte ta br1ts med i beräkningarna någon gång under perioden. VB 1935 angav att
30 procent "ha !-,r1vits dramatisk utformning". En något Eigre siffra alltså.
lOIVB 1932----40. Ar 1940 s 19 ges också en kommentar. Den "dmmatiska framställningsformell har alltmer kommit till användning uch mottagits med stort intresse i de lyssnande skolorna. Skolradion har i dessa avseenden erhållit ett verbamt
och intresserat stöd av mu~ik- och teateravdelningarna."
101J'kolrad;o ... 1929:2 och 4, SF 1931:12 och 14, 1935:31 uch 33, 1938:44 och 46
samt 1940:52 och 54.
103Detta blev tydligt i samband med mitt arbete med inllehållsanalysen då studiet av
IllatllfSklipll!1I visade att barn deltog.i betydligt fler program än vad som framkom i
skolradiohiiftena. De siffror som anges för 1935 är baserade på manuskripten medan siffrorna för hela perioden 1929----40 bygger på skolradiohiiftena, vilket betyder
att de i realiteten kan ha varit högre än vad som anges.
I01Kvinnor 3 st, män 12 st, okiind 1 st = 16 av de 70 program vilka ingår i kommande innehållsanalys.
105SP 1935:31 och 33 samt B60, 1935l\11:6-9.
1Il6Vartannat år har studerats med början år 1929. Den höga siffmn sju procent
beror på att kvinnor gjorde upplä:mingar år 1929. Ar 1942 hade andelen stigit till 11
procent. Skolradio ... 1929:2 och 3, SI' 1931:12 och 14, 1933: 22 och 24, 1935:31
och 33, 1937:40 och 42, 1939:48 och 50 samt 1942.
107Se hiinvisningar i föregJende not samt E60, 1"11 :1: l och PlV: l.
108 1360, Fl:l, "Folkskollärarnas förbundsstyrelses skrivelse till 1943 års rundradioutredning', avskrift. Se Anne-Li Lindgren (1999) för en mer detaljerad redugörelse
för kvinnornas medverbn i skolradion samt Boel Lindberg (1999) om sång- och
musikundervisningen. Se även Läf 1935:9 och 41 där kritik mut den nlanliga dominansen i Radiotjänst framfördes. 1 1935:31 s 3 visades indignationen: "Då man kan
utgå från, att bndets lyssnare till omkring halva antalet är kvinnor kall det icke anses befogat att kvinnorna som hittills ställas utanför bestiimmandedtten över rundmdioverksamhctens handhavande."
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1091360, 1"1V:I, Skolradiokonferensen 10/5 1934, Bilaga El. Se även Karin Nordberg (1992) s 9 om hur samma kommitte sänt en skrivelse till 1933 års rundradio
diir de manligt producerade barnprogrammen kritisemdes. Också diir påpekades att
B.B.c. hade en kvinnlig skolmdiochef.
IIOKjdl Östberg (1997) pass im.
ll1B60, PTV:1, Skolmdiokonferensen 18-19/5 1935 s 9.
112B60, 1'1V:l, Sko1mdiokonferensen 18-19/5 1935 s 9,
113B60, 1'1V:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 9, Gustav El,eberg instämde
med att: "Flickorna blivit något förbisedda, Det är mycket viktigt, att man ge något
speciellt för flickorna, i synnerhet ::;om kursplanerna inte ge något speciellt för
flickorna,"
1141 Läf framgick att Frida Härner an:;åg att folkskollärarnas viktigaste uppgift var
att ge flickorna självförtroende så att de I'ågade delta i offentliga diskussioner samt i
samhällsfödndringar, se t ex 1935:1 s 1,9,
IISTvå män instämde i att flickor borde uppmärksammm: som målgmpp men de
relaterades uteslutande till den privata hems fåren och i egenskap av blivande hemmafmar.
116]fr t ex Yvonne Hirdman (1989) passim och (1994) s 71 f,74--78,
117Tomas Englund (1986) s 243-248, citat s 243. Som nämnts tidigare, anser
Englund s 249 ff, 280 f, 294 f att en stark patriarkal tradition förs vidare via ämnena
eftersom de bromsande högerkrafterna var starb.
11Wfomas Englund (1986) s 249. Socialdemokratin tog sitt ansvar och intog en samhällsbevnrande hållning vad gällde ämnets utformning under mel1ankrij.,',Hiden.
Englund kallar hållningen "det socialdemokratiska snmhiillsansvaret" s 252. Ar
1935 riktar socialdemokraternas ledande sko1ideolog efter Värner Rydcn, Oskar
Olsson, kritik mot detta inom historiciimnet. JInn menar att "den politiska historien
ska ses [... 1underifrån i stället för uppifrån", En iilldring av historieundervisningen
var nödvändig för "demokratins räddning utan återfall i primitivare styrelseformer."
Oskar Olsson, SI. 1934:10 s 475, här citerat ur Tomas Englund (1986) s 295 och
296.
119Tomas Englund (1986) s 253.
120,(;ko/radio
1929:2 och sr 1930:7. Det var således innan folkskolan blev den
viktigaste målgruppen.
121jfr Tomas Englund (1986) s 227-241, 298 f. Englund diskuterar förhållandet
mellan ämnena i dl' olika skolformerna läroverk och folkskola men säger aldrig
explicit att iimnesbeteckningarna var relaterade till de olika skolorna. Detta blir
dock tydligt om man studerar såväl Englunds val av beteckning som hur de används i citat från det empiriska materialet. Genomgående anviinds samhällslära om
läroverk och medborgarkunskap om folkskolor.
122SkoJmdio ,., 1929:2. Rydens program vann även gillande i TfSL 1929:9 s 117,
123SF 1930:7, Kungamakten och folket har sedan Engelbrekts dagar alltid samarbetat och stått på god fot med varandra, mennde Ryden,
124SF 1933:22, Se iiven Röster i Radio för det allmänna programutbudet. Under tjugooch trettiotalen vikktes flera motioner j riksdagen med förslag att riksda!:,tJ>debatter
borde sändas direkt i nllldradion, se SOU 1935:10 s SI f.
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1250m intresset inom skoJradiojl för ideerna se B60, FIV:1, SJwlradiokonferensen
18--19/51935 s 4-----9 och även Skolradiokonferensen 20/9 1947 s 3 där Gustav
Ekebcrg som trots att han varit emot 1918 års plan för ämnct menar att dct "främst
är skolradions förtjänst, att en banbrytande nyorientering skett om denna undervisning innehåll och metod." jfr Kjell Östberg (1996) som beskriver arbetarklassens
problem med men också faktiska dcltaf,tande i politiken på lokal nivå från kommunreformen 1911 och framåt.
126Jfr Tomas Englund (1986) s 253-265. Han anser att i innehållet i Rydells och
Helgers läroböcker "bemstes medborgarens rättigheter och skyldighcter samt plats i
förhållande till det officiella livet." (s 265).
127SF 1933:22. Mikrofonbesök var en tidig form av rcportage. Programmen sändes
19330111,19330113,19330116,19330120 och 19330123. Sändningstiden var 1313.30 for samtliga program utom för 1930011, där tiden, enligt hiiftet, ska. meddelas
senare. Även de tidigare skolradiohäftena, dvs från 1929 till 1933 har granskats.
"!\fikrofonbesök" var en återkommamic programform under trettiotalet.
128SL 1933:30 s 658.
129Henrik Berglind (1933) s 304.
13°Henrik: Berglind (1933) s 304. I dessa exempel citerar Henrik Berglind ur enkäter
som sänts till skolradion. J\vcn på B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5
1935 sades att "Ämnet förutsätter en gamka stor mognad hos eleverna." l slutet av
fyrtitalet menade Josef \XIeijne på en konferens att :;lmnet även passo1de dc yngre
barnen. Troligtvis speglar föreställningarna en förändrad syn på radiomediet som
under trettiotalet ansågs som en avancerad form men med tiden blev den mer och
mer vardaglig, B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 20/9 1947 s 1 f.
13IHenrilc Berglind (1933) s 304. Henrik Berglind använde ämnesbeteckningen
medborgarkunskap trots att ämnet i skolradiohiiftet, i samband med siindningarna,
kallats samhällslära, jfr sr 1933:22.
132I-Ienrik: Berglind (1933) s 305. I SL år 1935:24 s 634, uppger folkskoJlämrcnjohll
S Ericson, som recenserade böcker i medborgarkunskap, att utgivningen var uppe i
ett 25-tal titlar.
133U60, FIV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 6. Se iivcn kommentar av
Gustav Ekebcrg s 8: "Det var ju statskunskap.[...] }\ven i medborgarkunskap sIndIe
man kunna ge något liknande, liksom i kommunalkunskap." Talaren eftcrfrå!:,tade
sketcher i mcJborgar- och kommunalkunskap.
134B60, rIV:1, Skolradiokonferensen 18--19/51935 s 7.
13.51360, FlV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 7.
136B60, FIV:1, SkoJmdiokonferenscn 18-19/5 1935 s 8: " I radion skall alltså ges,
vad inte de flesta lärarna kunna ge och vad kurserna inte omfatta. Börjar radion
följa kun;planerna, mister den sitt behag.". Aven i inlcdningen till anförandet siiger
Gustav Ekeberg sanuna sak samt att kursplancrna "äro mycket litet anpassade till
dct verkIi!:,ta livet av idag." Aven i en senare diskussion om historieämnet, s 44, det
som är "nöt!vändif,tare för nutidsmänniskorna" borde tas upp. Jfr med vad som
stod i skolradiohäftena, nämligen all skolradion följde kursplanerna, t ex AIIIJJri'IIIM
anviSNingar ... 1929:1 eller S1" 1933:22. Lärarna tolkade således detta tämligen indivi-
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dueHt. Se även Skolradiokonferensen 20/91947 s 1---4, där skolradions versiot! av
ämnet beskrivs som "banbrytande" (s 3).
137B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 18--19/5 1935 s 5.
lJ8B60, FlV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 7. Folkskollärare Henry
Pettersson skulle senare bli ansvarig för framställningen av skojradiohäften och en
aktiv programproducent. Pettersson intog en slags mellan position då han både
förespråkade vardaglighet, kommunalkunskap och program om hur
"statsmaskineriet arbetar." Se även folkskolinspektör Olof Ramsjö s 8.
139Samtliga citat från B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 18-19/51935 s 5. Pettersson ansåg att skolradions program var så bra att de skulle lämpa sig även för
"kvällsprogrammet", alltså för vuxna lyssnare. Petterssons initiala motstånd mot
kommunalkunskap tycks ha försvunnit då han snart blev en flitig producent av
program i medborgarkunskap. Vårterminen 1937 gjorde han tre program med huvudrubriken "l Björkeby kommun", om hur två pojkar deltog i kommunfullmäktiges arbete. Det var sketcher som repriserades våren 1939, SI' 1937:40 och 1939:48.
Aret efter, 1938, var pojkarna med om hur riksdagsmannavalen gick till i samma
kommun och 1940 blev de "medlemmar i en idrottsförening." SF 1938:44 och
1940:52. Formen hade blivit "scener" i stället för sketcher, men programmen var
fortfarande tre i en serie.
140 19340115, SF 1934:27 s 13-15. Alice Jeansson menade att barnen började bli
stora när de tjänade egna peng.u och att man skulle betala för sig så länge man
bodde henuna samt att sparsamhet var viktigt. Kläder och nöjen fick komma i andra hand. I båda programmen betonades, enligt programhäftet, vikten av att betala
inkomstskatt.
141sr vårterminerna 1933-1940.
142Se t ex Josef Weijnes två program om "Vad statsverkspropositionen berättar"
19350115 och 19350116, B60, 19351111:1.

143Jfr Gunnar Elveson (1979) s 18-20,70-74 för en diskussion kring reportaget
som genre.
I4-1Se t ex Ake Isling (1980), Tomas Englund (1986), Gunnar H.ichardsson (1963),
Christina Florin (1987).
14SAke lsling (1980) s 199-203, menar att lärarpressen och dc skilda lärarfackliga
organisationerna delvis förde en kamp mellan varandra, åtminstone fram till 195060-talen.
146'1'omas Englund (1986) s 241.
147SL 1933:381\ s 830 f om att sambandet mellan SAF och SJ, var "så starkt markerat som möjligt är. Den kår- och skolpolitik St'elJSk Liirt1ltidlling för är också
S.A.F:s." Något aunat vorc "omöjlig". Aven 1934:49 s 1122 om 1935 års utgivning.
Avdelningen skolradio anges som "uppskattad".
148Folbkolläraren och socialdemokraten Ruben Wagnsson var redaktör för tidningcn åren 1930-35. Han satt sedan med i stadsfullmäktige, landstinget, riksdagens andra kammare och första kammarens lagutskott. Ar 1935 blev han ledamot
av :skolöverstyrelsens folkslwlesektion, Swnska Folkskolans ledl/ing (1942) s 173.
149SL 1935:1 och St'elJSka Folkskolans ledning i ord och bild (1942) s 185. Nils \Vikström
avtackade \Vabl"11sSon 1935:1 s 1 f. Ruben \'\lagnsson och Nils \Xlikström fortsatte att
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samarbeta. Ar 1939 publicerad, de tillsammans med 1\. Wirgin "Folkskolestadgan
och andra författningar rörande folkundervisning och folkbildning" och 1942 var
de redaktörer för den bok där jag hämtat dessa uppgifter. När boken 6>1ck i tryck var
Wikström fortfarande redaktör för SI.. Nils Wikström och Henrik Berglind var
redaktörer för en bokserie om fym böcker, Dj/mllJ lINderbara lill, vars del III av IV
anmäldes i SI. 1934:7 s 171.
150Se Yvonne Hirdman (1989) s 159.
151Läf 1935: 1 s 1.
152B60, FlV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 och sr 1937:42. Programmet
hette "Island - sagornas ö" 19371117.
153TfSL 1933:1 f, samtliga citat s 1, min kursivering.
154']'fS1. 1933;1 s 2.
155SL 1933:4 s 83. De nya redaktörerna önskas därför "all framgång i arbetet."
156 51. 1935;14 s 328.
157Recensioner av John S. Ericson i SL 1935 s 174 f,328 f, 634, 1385 f. Sammanlagt
recenseras nio läroböcker i fyra recensioner. Ericson citeras även i läromedels~
reklam s 825, 995, 1366, 1409. Gustaf Kaleen recenserade en bok, s 1488 f.
15SSI. 1935:24 s 634. Ericson blev något av expert på området medborgarkunskap.
Ar 1938 gav han och Fil. Dr. Thorild Dahlgren ut Fiirstik1illgsJr!igalls behalJdling i ltiro~
biitker i lIJedborgarkllllskap. Bl1 Pl11/illläroboksjöljallares och läroboksjörläggares (jälJs/. Ericson skapar sig en position varifrån han inte bara får tala om för folkskolans liirare
vilka böcker och ideal de bör omhulda utan han blir också rådgivare till författare
och förläggare.
1.'i9SL 1935:14 s 329 om Nils Helgers bok, samma citat används i förlagsreklam s
1366 och 1409.
160T ex Dm ffnge lIJedborgaren i reklam på 1935 s 1366 och 1409. UllgdollJms lIJedbolgarbok s 825 och 1511. Hfllj~ygd och fosterlalld s 808 och 1511. ldedborgtlrbok s 808 och
1321.
161I den recension som författats av Gustaf Kalcen, rymdes varken kritik eller liknande beskrivnin6l11r av de ideal som Ericson plädenade för. I ställct var det viktigt
att "fånga och bibehålla barnens intressc under undervisningens gång.", 1935:52 s
1488. Jämfört med Ericsons ideal om den arbetande e1evcn som också gäll! skulle
kunna inspirera undcrvisningen framträder en tydlig skillnad.
162SL 1935:49 s 1385. Se även s 174 när innehållet är "i nivå med utvecklingcn",
vilket nämns två gånger.
163Positiva se SI. 1935 s 328 f även s 1385. Ett annat positivt laddat ord var
"självständig" s 174 och 634. Negativa se SI, 1935:8 s 174. Se även s 328 och 175
där det "stercotypa" eller "mekaniska" inte bara bidrar till en dålig pedago6rik utan
också till en traditionell framställning av iimnet, dvs centrerat kring hcm-kommunkyrka-stat-samhälJsfrågor, som inte var lika önskvärd som "nya" eller
"sj5.lvständiga" dispositioner.
I(>JSL 1935;8 s 174.
165SI. 1935: 14 s 329, samtli!:,ta citat. Tidigare har recensentcn skrivit om den nya roll
läraren kan få tack vare "studiebokcn": "Läraren träder mera i bakgrunden, han blir
studieledare, organiserar arbetet, ger handledning, då det verkligen behövs".
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166SL 1935:14 s 329. Se även s 174,328,634 och 1385.
16JSL 1935:14 s 328.
I6sSL 1935 s 174, 329, 634.
169SL 1935 s 174 och 328.
170Jfr Tomas Englund (1986) t ex s 227-241 och 243-281.
I7ISL 1935 s 1489,328 och 329.
172Nils Olof Bruce (1935) s 206. Bruce var liberal folkskollärarc och cn av fyra folk~
skolerepresentanter i den Folkundervisningskommittc vars arbetc låg till grund för
1918/19 års reform, enligt Tomas Englund (1986) s 228 och 234.
173Nils Olof Bruce (1935) s 206. Till skillnad från "kulturfolkcn" användc
"naturfolken" språket "blott i muntlig form" för satJl1na ändamål.
174SL 1935:42 s 1133 f.
1750m modersmålet sade Brucc (1935) s 208: "Läsningcns innchåll skall huvudsak~
ligen avse vårt eget land, dess natur och arbetsliv, dess historia och litteratur."
176Riisfer i Rr1dio 1930.
mJfr Ann-Katrin Hatje (1974) s 173-175, 178 f där hon sägcr att rasbiologin var
"något aven modevetenskap" samt att bcfolkningsfrågan blev ett arbetskraftsproblem under 1930-talet. Landsbygden var både en mat- och arbetskraftsreserv som höll på att gå förlorad, fruktadc många. Se även Hjördis Levins (1997) s
258--269 diskussion om de olika riktningar skilda rashygienikcr förestod och hur
detta var en del av det större folkhälsoprojekt som drevs i början av 1900-talet.
178Sedan 18DD-talet hade det arbetats för att en ni~reform skullc k01111na till stånd i
Sverigc och ersätta konventionen att använda ni, titel, namn alternativt titel och
namn vilket ansågs som en alltför komplicerad artighetsregel eftersom den fordrade
god kännedom om den tilltalades sociala status, se Perry Ahlgren (1978) s lO, 62 f,
70 f, 90, 94. I SL 1935:42 s 1135 f sägs att fördomar mot Ni "är säkerligen alltjämt
stora inom vissa och inflytc1serika läger av vårt folk". Skolans uppgift borde vara "i
första hand hos de unga söka bryta ned den mur av fördomar som reses omkring
ifrågavarande reform."
179Citat SL 1935:12 s 277.
18DEn skriftspråkskommittc arbetade med frågan om och hur språket skulle reformeras. Dess förslag kommcntcrades i samtliga tre lärartidnitlbl1lr som studeras här.
På Föreningen Nordens SOlllmarmöte anordnades en rad föredrag som behandlade
frågan, -se t ex SI, 1935:12 s 277. Om talspråk s 276 f, 1133, 1299 samt recensioner
av undervisningslitteratur i modersmål.
181SL 1935:12 s 276. Det talade språket var hotat av "det framväxande tredjehandsspråk, som man skulle kunna kalla skriftspråket i tal."
182SL 1935:48 s 1299.
183SJ, 1935:12 s 277.
18--tVilket enligt Alva & Gunnar T\.fyrdal (1934) s 260--276 även den "nya skolan"
misslyckats med. Skolväsendet måste uppfostra mer till samarbete och gemenskap
och mindre tjJJ en stark individualism ansåg de. Jfr även Jan Larsson (1994) s 154 f
om Myrdal och folkskolan och Ake Isling (1980) s 288 ff soni menar att den radikalisering av skoldebatten som skedde under 194D-talt.delvis var resultat av Alva
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Myrdals inträdc på sccnen, Reformideerna hade hon, liksom andra, hämtat från
USA.
185Läf 1935:1 s 1.
186EnHgt "den nya befolkningsstatistiken" hade barnens värde ökat "i teorien "men
i praktiken tar man inte motsvarande hänsyn," Besparingarna mot skolan, krig,
klasskonflikter och en alltför snabb teknisk utveckling utgjorde de allvarligaste hoten mot barnen på samhällelig nivå samtidigt som lärarna sinsemellan stred om
löner och bcfordringsprinciper, Läf 1935: 1 s 1.
187Se texLäf1935:1 s 1 och 1935:2 s 1f.
I88Läf 1935:2 s 1 f. Det är föräldrarna som skattebetalare som Läf talar om och
pengar behövs för att kunna starta och driva den pedagogiska utbildning som i\lva
Myrdal var på väg att starta i Stockholm. Verksamheten inleddes året efter.
189Se t ex Lär 1935:6 s 8 r, 1935:11 s 8-10 och 1935:18.
190'1' ex Läf 1935:40 s 1 där Ulla Alm ifrågasätter om det överhuvudtaget går att
precisera innehållet i "det dunkla begreppet 'kvinnlighet' - ty hur utröna vad som i
ursprunglig mening är äkta kvinnlighet eller vad som är produkt av arv, uppfostran
o. andra miljöbetingelser - ",
I9IÄven samtidens mest upplysta lärarinnor, de som "nu för tiden har tilIräcklig
självaktning, tillräcklig aktning för människovärdet oberoende av kön", kunde
ibland av obetänksamhet begå misstag: "Utan att tänka så mycket på det, bidrar vi
med små förfluf,ttla ord som dessa till den ännu obrutna, dominerande uppfostringstraditionen att provocera fram könsskillnader, som det är mycket tvivelaktigt
verkligen existerar," Läf 1935:11 s 8,
InLäf 1935:2 s 1 f, 1935:29 "fredl", 1935:31 "Hur bibringa våra barn ett fredlig't
sinnelag", 1935:38 "IIistorieframställning och fredspropaganda", En aspekt av
samarbetet var att uppnå "konsolidering" mellan olika grupper. Att fredssträvandena var en frilga som relaterades till kvinnlighet stiirks dels av att det var den enda
fråga där SL 1935:33 s 864 gjorde en direkt koppling mellan kvinnor och samhällsengagemang och dels av att det var ett område kvinnor inom vilket en kvinna tidigt
gjorde skolradioprogram SF 1931: 14 s 23 f, Harriet Clayhills (1987) s 56 f, 63 f beskrivcr kvinnorörelsen i relation tiII frcdsfrågan och Lena Eskilsson (1991) s 90110 beskriver hur frågan var viktig i den Kvinnliga medborgarskolan på FogeJstad.
1935 e t ex Läf 1935:2 s 1 f,
I"Kjell Östherg (1997) t ex s 203-205.
195Kritiken var tydligare mot kvinnor som vidarebefordrade en "kvinnlig mentalitet,
som under århundradena uppammats och genom felaktig uppfostran, [.. ,] som inte
är något annat än krypande för den starke," De var "samhällsvådliga" Liif 1935:6 s
8 f, Att peka ut män som cn homogen gmpp som man talade illa om, vore att behandla dem lika illa som kvinnorna blivit behandlade, 1,är 1935:40 s 2,
196Läf 1935:40 s 2,
1971 innehållsförteckningen för 1935 års årgång finns 79 artiklar under rubriken
"Yrkes- och kvinnofrågor".
198Läf 1935: 17 s 11. Här nämndes också att Värner Ryuctls bok kommit ut i ny
upplaga. Dessutom fanns en annons för Sven Wikbergs ]o,Jedborgark!mskajJ, Ldrobok
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fiir skolor i StorkboiIiI. Annonsen hade samma innehåll som dc som fanns i SL och
TfSL för samma bok.
19'JLäf 1935:5 s 4. Bl a borde talformerna mej och dej tillåtas i skrift. Angående nireformen fanns bara en notis som meddelade att Skolöverstyrc1sen tillstyrkt statsbidrag för tryckningen av broschyren "Tilltalsordet Ni", 1935:6 s 2,
200T ex lönepolitikens konsekvens för kvinnor, lärarinnor som blivit uppsagda pga.
att de gift sig, kvinnors representation i rundradioutredningen och i radiotjänsts
styrelse, Seminarielärarinnan Anna Sörensen hyllas på sin 60 årsdag mycket för att
hon ingjutit "självförtroende" i andra genom att själv utstråla det. Hon är en bra
talare och radikal, Läf 1935:15 s 5 f, av Ulla Alm.
201TfSL 1935:4 s 47. Vad TiST, istället krävde var att skolan måste "ha rätt att ställa
vissa kunskapskrav på sina elever".
202'j'fSL 1935:21 s 282.
203Citat TfSL 1935.21 s 289. ;\ven om man även i TfSL kunde göra hänvisningar till
sådana "[mjoderna psykologer" som gav belägg för de frågor som drevs där, t ex att
kamrater inte skulle fatta beslut om varandras bestraffningar. Hotbilden utgjordes
av"massans tyranni", jfr t ex TfSL 1935:1 s 5.
204Exempel på hur TfST, formulerade sin inställning gentemot arbetsskolan: 1935:21
s 281: "ett mer eller mindre ensidigt tidsHrgat pedagogiskt ideal."; 1935:21 s 282:
"förutfattade meningar och dagens moderiktningar." "Likriktningens spöke" utmålades som hot. Artikeln är i första hand kritisk till tendensen att "upphöja boken
till läromästare" i stället för läraren. Självverksamhet var inte ett hor eftersom
"arbetsskolan gjort [den] till sitt pedagogiska monopol."
205Se även TfSL 1935 s 5 där redaktionen bemöter "ett litet pedagogiskt flygblad,
tryckt i Karlskrona och undertecknat Karin Hammar." Hammar presenterades som
en person som brukade dyka upp "varest två eller tre äro församlade för att racka
ner på de efterblivna läroverken." Här krockade inte bara storstadens värderiob'1lr
med småstadens, liirover1,ens mot folkskolans utan också - som det framställdes
- mäns mot kvinnors.
206Pörlagsreklam: Ungdomens lJJedbOlgarbok s 87, Sl'eJJsk SalJJhällslärajb'r g)'llJlJasiel s 274,
l\Iedborgarkrfllskap s 25, 297, 311, lv[edbolgarkrfllskap. Uirobok fl'r skolor i StorkboiIII s
269,297, 3110ch SrefISk stats- odJ st1lJlhåJlsklfllskap jb'r g)'JllIlflJiet s 297, 311 och 347.
Citaten i förlagsreklamen var hämtade från andra tidningar än dc som anviindes för
samma lärobok i SI.. Inget nämndes om kollegor, om arbetsglädje, om självverksamhet eller samhällets snabba omvandling, Det var mera författarens/nas kompetenser som framhölls än lärarnas samtidigt som ordvalet lärare knappast är en
slump. Pedagog användes endast i nedsättande betydelse. Valet att i fetstil lansera
läroboken som en liisebok i stället för en arbetsbok speglar samma föreställning, se t
ex TfSL 1935 s 87 och 274. Mot detta talar reklam för "Pedagogiska 'trollstavar'" i
vilken det sägs att '''årtalsplugget' hör till en gången tid," 1935 s 295.
207'!'fSJ, 1935:21 s 289. Paulsson-Nyren-Paulsson, HrJnbok i lIIedborgrJrkmlSkap, del
II K;yrkall orh staten,
208TfSL 1935:21 s 289. Läroverken hade redan genomgått en s'å långtgående utjämning mellan lärarna och eleverna som var möjlig för att undervisningens kvalitet
skulle kunna bibehållas.
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209TfSL 1935:21 s 289.
21O'l'fSL 1935:21 s 282, samtliga citat. Lärarens roll fick inte övertas av böcker:
"Barnen går ofta vilse, släppta ensamma på bete i böckernas oändliga värld."
211TfSL 1934:26 s 338: "Självstyrelse i skolan" och 1935:1 s 5: "En replik om Självstyrelseproblemet". Den senare artikeln var ett genmäle på den första som, enligt
författaren, uttryckt alltför lite kritik om självstyrelse. I ctt mötesreferat med rubriken "Religion och skola j Sovjet" s 359, uttrycks en mer ambivalent inställning till
självstyrelse. Det kunde vara bra om eleverna fick verklig makt, men eftersom de
inte får det tämligen mel1ill~löst. Sovjet har självstyrelse inskrivet i skolreglementet,
anges också.
212TfSL 1935:1 s 5.
213TfSL 1935:1 s 5 och där det talas om elevernas "lojalitet mot överheten". Samtidigt påpekades att ideerna kom från "utlandet" vilket implicit gav dem sämre renomme.
2J.iTfSL 1935;1 s 5. Dc som var för elevernas självstyrelse benämndes "entusiaster"
medan motståndarnas åsikt beskrevs som vilande på erfarenhetens grund, de hade
"nyktert och kallt prövat sal,cn" innan iden avfanlats.
215'1'fSL 1935:1 s S, samtliga citat.
216TfSL 1935:21 s 284.
217'1'fSL 1935:20 s 268, samtliga citat. I rcalskola kan lärare säga du till en elev men i
gymnasiet ska ni gälla, enligt artikeln.
218'j'fSL 1935:22 s 302.
219jfr Ake Isling (1980) s 246:-249 om Erik \'V'eJlandcrs insatser i skolpolitiken.
220Kerstin Skog-ÖEtlin (1999) s 43---47.
22IAke [sling (1980) s 246-249.
222Samtliga uppgifter om personernas positioner i skolpolitiken har hämtats från
Ake Isling (1980). För deltagande på konferenser se E60, SkokFIV:1 och programmakeri se Skolradio ... 1929:2 och 4 samt SF 1930---40. Jelmy \Vahlman och
Ruben \Vagnsson se Sl'fllSka FolkskolaNS led"ing (1942).
223jfr Bernt C;ustavsson (1991) s 35 f, 36, 40 och (1992) s 151-169,229 som beskriver hur folkbildningsideaiet förändrades från sekelskiftet och framåt. De nya
grupper - företrädesvis ur arbetarklassen - som skulle utbildas skulle inte bara ta
till sig redan existerande kunskap utan själva aktivt delta i och förhålla sig till kunskapen. Studiecirkeln skulle ersätta eller komplettera dc traditionella föreläsningarna. Om reformpedagogiska ideer från Tyskland och Amerika och hur dessa tog sig
uttryck i Sverige se Tomas Englund (1986) s 126-137 och Åke Isling (1980) s 160.
För samma ideers spridning internationellt se Ola Stafseng (1996).
224Idealet omfattades inle på något sätt av alla kvinnor. I den av högerkvinnor utblivna tidskriften lHedbol;gmillllfln pläderades i rakt motsatt riktning. Ett ökat försvar
och ett upphöjande av fosterlandskärlek var några av de budskap som var återkommande, se t ex 1924:6 s 7 f; "Vad "är nu att göm", 1925;4 s 5: "Sveriges folk och
dess f()rsvar" och om barn och utbildning 1925:4 s 4: "Demokratisk relibriomlöshct
och vår protestantiska trolöshet vad innebär en katekeslös skolunJervhming?",
1928:3 s 9 f: "Frihet - och den röda propag,ltldan", 1928:8 s 4: "Barnet" samt om
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kvinnornas plikt att rösta 1930:6 s 6 f: "Några ord om vår medborgarplikt inför
valen",
225AlllJJämw aJJlIiSllillgar '" 1929:1 s 3,
226FB 1935 s 242.

Noter till kapitel 3
lUr Alva 1\lyrdals förord till Lucy Sprague Mitchells "Here and now", 1921, som
ut på svenska år 1939 med titeln "Här och nu, Sagobok för barn" av Kooperativa förbundets förlag, Här citerat ur Lars l'uruland & 1\Jary 0rvig (1979, 1990) s
176.
2Nils Olof Bruce (1935) s 208, även s 206-209 om modersmålet och s 211-214
om hembygdsundervisning, Jfr B60, FlV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s
4---9, diskussioner om medborgarkunskap,
3B60, rIV:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 8, 42. Ekeberg menade att
kursplanerna salmade detta,
.JNils Olof Bruce (1935) s 208, Modersmål, historia, kristendom och geografi skulle
alla byggas kring "vårt eget",
sNils Olof Bruce (1935) s 221.
6U11a Lundqvist (1979) s 70, Första citatet är Nils Wil{ströms ord, Det andra citatet
är Ulla Lundqvists ord.
71360,1'1\':1, Skolradiokonferensen 18--19/5 1935 citat s 37, 38. De äldre tidernas
sagor hade, enligt diskutanten, "mycket nyheter för vår tids ungdom." Och de
"tilltalade all skolungdom." Lans uttryckte sig dubbeltydigt omkring ungdomslitteraturen, både som att den skulle vara god och mer renodlat för nöje, Bibliotekskon~
sulent Ham Klintze1 var entydigt positiv till nöjeslitteratur och sagor.
81360, FIV:1, Skolradiokonferensen 18--19/5 1935 s 48.
91360, FIl a:1, Sammandrag av skolradioenquctCIl höstterminen 1935, maj 1936 s 6.
Andra kommentarer: Äventyrspjäser i stil med Tom Sawyer ej lämpliga (1). Otillständigt att utsända äventyrspjäser med motiv från förbrytarvärIden i Amerika (1).
lOJfr Bengt-Göran Martinsson (1989) s 108 ff, 137 om en liknande diskussion i
Pedagogisk Tirlsk'if! under 1800-talets andra hälft. De flesta ansåg att "den goda litteraturen [...] sätter det ideala framför den rena verldighetsavbildningen." (s 109)
men där fanns också de som förespråkade en linje där "litteraturens förhållande till
verkligheten och roll som debattör av samhälleliga problem" (s 113) var viktigast.
Martinsson betonar dock att dettn inte betydde ntt skolan "skulle fostra samhällsdebnttörer" (s 113).
1lLen:l Johannesson (1978) passim visar hur den massproducerade bilden använts
för att profilera politiska budskap.
12S e kapitel två.
0Se te x 1360, FJl a:l, "Till i skolradion deltagande skolor." Oktober 1936 s 4:
"l"örcdragen mera i nnslutning till bilder och kartor (1). [...] lUustmtionsmaterialet
är mycket värdefullt och kommer till anviindning i barnens arbetsböcker (1). Rikligt
med bilder till föredragen (4), Utvidgat bildhäfte (2).
b'1lVS
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HLena Johannesson (1978, 1997) passim. Sc ävcn Maria Sundkvist (1994) s 53-56
för exempel på hur illmitrationer i tidskrifter används i en historisk analys.
15Susan Sonntag (1981) s 102 ff, 109 och Jamcs R. Ryan (1995) s 54 f. Se ävcnLena
Johannesson (1991) s 22 f.
!6Susan Sontag (1981) s 104.]ames R. Ryan (1995) s 55, 65, 72-74.
17fi'ramställningcn bygger på hur programmen presenterades i skolradiohäftena SF
1935:31 och 33.
18VB 1935 s 6.
19SF 1935:31s 2.
2llFörespråkarna för att skolradion iNte skulle vara bunden av anvisningarna betonadc att radiomässigheten var det viktigaste, liksom att tillföra skolorna något som
inte redan fanns (Hir. De som däremot ansåg att skolradion skulle följa undervisninbr-splanen angav lärarnas inställning som motiv. Skolradion måste följa planen för
att lärarna skullc fInna den meningsfull, se t ex Se t ex B60, FIV:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935.
21Se diskussionen om hemmet/bostaden i kapitel fyra.
221 bilaga 1 prcsenteras programmen med sändningsdatum, programtitel och manuskriptförfattarc.
21Sändningarna 19350916 och 19350930 finns intc sparadc som manuskript.
2.JTill sång har jag även räknat programmen "Orkesterns instrument" och
"Historiska sånger" som fInns sparadc. Det finns enstaka manuskript i gymnastik
från trettiotalet. I B60, FIl a:1, Sammandrag av skolradioenqueten höstterminen
1933, BiL C s 1 til( programlcdningen framför allt fasta på argument för fortsatta
sändningar i gymnastik Under hösten har tre lektioner om 10 minuter vardera föregått andra sändningar. B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 10/5 1935 s 3, uttalade
sig deltagarna "enhälligt för en fortsättning av dessa försök."
25SIorJladSllllgdol/l (1991) s 153-161 beskriver hur gymnastik, idrott och friluftsliv
blev massrörelser på 1930- och 40-talen. I FiirJl'eJlskJliJlgm fill Sl'efige (1993) s 55 f,
166~173 betraktas intresset för kroppen som en del i en nationalisemnde demokratiseringsprocess och T,ena Eskilsson (1996) s 257-282 betraktar friluftslivet
utifrån ett demokratiseringsperspektiv. Ake lsling (1988) s 375-392 prescnterar
gymnastiken i folkskolan från tidigt 1800- till tidigt 1900-taJ.
26SI" 1930--40. Se även Anne-Li Lindgren (1999) för en vidare diskussion om
kvinnors medverkan i skolradions sång- och gymnastikprogmm.
27S e t cx 1360, FlV:l, Skolradiokonferensen 10/5 1934 och B60, PIl a:l, Sammanställningar av skolradioenqucter, 1933 och 1935. Under 1940- och 50-talen var sångundervisning det populäraste inslaget i skolradion, vilkct också användes för att
argumentcra för skolradions existens i SOU 1946:1. Se även Boe1 Lindberg (1999)
om sångprogrammens politik.
28SI" 193D--40 och 1360, FIV: 1, Skolradions programplaner från 1940-talct.
29 9 % var professorer eller lcktorer och19 % var folkskole- eller överEirarc, SI"
1935:31 och 33 samt B60, 1935I\11 :6--9.
300m man räknar med ,l,')'mnm;tik och sång stiger kvinnornas andel från 8 till 18
procent, SF 1935:310ch 35 och 1360,19351\11:6-9.
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31 26 av 70 program. Norska, danska, gymnastik och sång har inte räknats med. Om
gymnastik och sång räknas med hade 53 % annan form än förcdragets, SF 1935:31
och 33 samt B60, 1935M1:6-9, I VB 1935 uppges en lägre siffra, 30% hadc
"dramatisk utformning" som "dialoger, intervju cllcr hörspel", Resterande uppgavs
ha varit "kåserande föredrag med framstående fackmän och pedagoger," Detta kan
förklaras av att det inte alltid framgår i SF att en annan program form använts,
32 16 av 70 sändnin '1lr fördelade på 6 program (38%) med pojkar och flickor, 5 prob
gram (31%) med flicka/or samt 5 program (31%) med pojkar, SF 1935:31 och 33
samt B60, 1935111:6--9. Liksom tidigare har program i norska, danska, gymnastik,
musik och sång uteslutits.
33B60,1935Ml:6-9.
34Se B60, FIV:1, Skolradiokonferenserna 18-19/5 1935 och 20/9 1947, Framför
allt Henry Pettersson, senare kallad, Henry Pederby, som blev redaktör för häftena,
uppmärksammade denna aspekt. I de skolradiorapporter som sändes till Radiotjänst
kommenterade lärarna ofta figurcrna i skolradiohäftena, E60, FIl:1, Sammanställningar av skolradioenquctcr.
35Susan Sontag (1981) s 104.
36SF 1935:33 s 6, 7. Se även ett fotografi från det ekumeniska möte som hölls i
Stockholm år 1925 där fyra män i prästkHider fotograferats framifrån, s 8.
37SF 1935:31 s 12 bild 3. Se även kapitel fem för en analys av sändningen.
"Undantaget va< honprinsessan och prinsessan som åhöra« i riksdagen, SF
1935:31 s 13, och en tnongolkvinna, SF 1935:35 s 10,
39SF 1935:33 s 12 f och 32 f. Dessa fotografier utgjorde tillsammans 7 av dc 14 där
kvinnor fanns med. Av figurerna med barn var sex gmppbjlder med både pojknr
och flickor, sex med enbart en eller flera pojkar och tre men en eller flera flickor.
Liksom i tabellen har sånger, fotomontage och gymnastik uteslutits ur beräkningarna.
40T ex SF 1935:31 s 23, 29, 33, 39, 42 f, 46 och 1935:33 s 14, 16 f, 19 f, 24 f, 28. Till
denna kategori kan adderas kartor och kopplingsscheman som ger en fiirlJJeJI/ föreställning om vetenskaplighet, jfr Geograpl!J aNd IlIJpe!ia!islJJ (1995) introdllction.
41'1' cx sr 1935:31 s 62 f, 70--72, 1935:33 s 12,35.
"B60, 1935Ml:8b, 19350918. Jfr James R. Ryan (1995) s 66-68.
43SF 1935:31 s 8. Jfr även diskussionen om yrken i bpite! fyra.
44FH 1935:37/38 s 242. En he1årsprenumcmtion via postkontoret kostade 3 kronor
medan priset blev 2 kronor om prenumerationen gick via en lärare.
4sKaraktäristikcn gäller för hela den period då Cyrlls Graner var redaktör, dvs
1930-38.
"FB 1935:37/38 s 242.
47Ar 1951 fiek tidningen namnet "Kamratpusten", Sonja Svensson (1983) s VIII
och 227.
"Sonja Svensson (1983) ,227. Jfr PB 1935: "UTGIVEN AV FOLKSKOLANS
BARNTIDNINGS A-B. (ALBERT BONNIER)", "AIILIiN & AKERLUNDS
BOKTRYCKERI". Hedaktionen låg pil. Sveavägen 53 i Stockholm. Enligt Svensson
(1983) debuterade Graner i FB år 1893 och han var redaktör för jll!botkm och B/tllld
Tom/aror/; TI'O/Iinnan han fick tjänsten på 1'13 s 127,227.
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49Citat från FB 1935 sidm ej angivet. I original är citatet i versaler. 69% kvinnor och
31 % män. Att författarna var "svenska" skulle fungera som ett slags kvalitetsgaranti, eftersom det inte var importerad masspridd litteratur. Jfr Sonja Svensson (1983) s
42---44.
50Detta !,rällde för 12 av de 16 kvinnorna. De var gifta med t ex ingenjör, tandläkare,
köpman, jurist.
51 Uppslagsverkets sätt att beteckna kvinnor och män olika återspeghlr ett synsätt
enligt vilket kvinnors identitet och status var beroende aven mans, en far eller äkta
man. :t\fäns status var däremot inte beroende av kvinnor utan yrke och utbildning
b10rdes till dc viktigaste markörerna för social och kulturell status.
52Två var författarinnor.
SYfre var ingenjörer och två författare. Klassificeringen ämbetsmannaklass har jag
h~mtat från A1<e lsling (1980) sIlS f. lsling menar att personer inom ämbetsmannaklassen hade akademisk utbildning och högre befattningar i statlig eller kommunal tjänst. Därutöver fanns en storföretagarIdass och en tjänstemannaklass, Folkskollärare tillhörde sistnämnda kategori eftersom de hade Higre befattningar i statlig
('ller kommunal tjänst.
5-4SnllJkt jO'tjattm!cdkolJ 1900-1940 och 1941-50. Jfr Sonja Svensson (1983) s
113--40 om "Medarbetare och bidragsbrivare" där hon utifrån skribenternas perspektiv betraktar publicering i FE som ett sätt att få meriter. Redaktionen kunde ge
lägre honorar för icke debuterade författares texter, vilket var i enlighet med redaktionens intresse.
55Enligt Sonja Svensson (1983) s 141 använde Stina Quint pseudonymen "Nisse
Tidningstomte". Men Bisse var ingen nyhet. LiJly Hellström använde sig av denna
fiktiva figur från tidningens första år, s 104. Svensson använder dessa redaktionella
brev som källa till historieskrivningen om PB. Hon menar alltså att redaktionen,
trots det fiktiva anslaget, beskriver händelser som redaktörerna upplevt, t ex s
104--106. Jag har inte fått fram några uppgifter som kan styrka hur redaktionen var
sammansatt, varken år 1935 eller några andra år på trettiotalet.
5(,Pll 1935;7 s 40, 18/19 s 117 och 26 s 169. Samtliga biografier var författade av
folkskollärare Bertil Danielsson, Han skulle göra program i skolradion två år senare:
"I Mamiland" 19370317, SI' 1937:40.
57Lars Furuiand & t\fary 0rvig (1979, 1990) s 133 f. Om folksagan se s 129-133.
58jfr Lars Puruland & !\fary 0rvig (1979, 1990) s 129.
59Lars FunJiand & Mary Orvig (1979, 1990) s 137. Se även inlcdninbrskapitiet om
barnlitteraturcns kvalitet respektive kvantitet i relation tjJl folkskollärarnas insatser
för barns läsning samt om kritiken mot populärkultur.
60 1,ars Furuland & t&ary 0rvig (1979, 1990) s 137 f,
61Dvs 1893-1914. Svensson har gjort en jiimfördse med vilka som skrev i en
"ledande kultur- och kvinnotidskrift, Idllll och funnit att det var stor samstämmighet med vilka som shev i F13. Av 35 medarbetare i !dlf/J har Svensson endast funnit
en som aldrig slrrivit för FE. Något liknande "uppvisar inte ens SL:s förlag", enligt
Svensson, s 114. En jämförelse med vilka som skrev i FR 1893-1914 utifrån
Svenssons resultat, visar att förutom Cyrlls GmrH':r är sex medarbetare sanHna år
1935.
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62Sonja Svensson (1983) s 23, 30 f, 61 f, 113 f, 116, Se även Svenssons genomgång
av barntioningarnas framväxt s 47-64 och 1880-taltes kulturklimat s 59--62,
63Sonja Svensson (1983) s 114----116, 125, När Lilly Hellström tog över det redaktionella ansvaret för FB år 1911 blev antalet kvinnliga medarbetare något högre.
Svenssc)fi menar att Stina Quints fackliga engagemang och breda kontaktnät gjorue
att hon i högre grad anlitade manlig,l medarbetare, sIlS,
'"Pia Lambe,th (1991) s 35 ff.
"FB 1935:1 s 2,1935:1 s 5, 1935:2 s 9, 1935:3 s 13, 1935:4 s 21, 1935:5 s 25,1935:5
s 28, 1935:6 s 33, 1935:8 s 52, 1935:9 s 57, 1935:9 s 62, 1935:10 s 65, 1935:11 s 61,
1935:13 s 73, 1935:14: s 82, (1935:14 s 85), 1935:15 s 94, 1935:16 s 101, (1935:17 s
106),1935:18/19 s 114, 1935:20 s 126, 1935:21 s 137, 1935:22 s 145, 1935:25 s 161,
1935:27 s 173, 1935:28 s 182, (1935:30 s 197), 1935:31 s 201, 1935:32 s 209,
1935:33 s 213, 1935:34 s 221, 1935:35 s 225, 1935:36 s 233. Dett' gö, 33 (69%)
berättelser med realistiskt beskrivna barn av sammanlagt 48 berättelser. Parentes
anger att det är svår att avgöra vem som är huvudperson. I 1935:30 s 197 är flicka
och vuxen huvudpersoner och i 1935:14 s 85 följs flickan av katt och troll. Arsföljetongen som handlar om skolbarn med en pojke som huvudperson har inte räknats med.
66Vuxna huvudpersoner: FH 1935:17 s 108, 1935:21 s 140, 1935:24 s 157.
67FB 1935:7 s 44, 1935:17 s 112,1935:25 s 168 och 1935:29 s 196 mamma med
avskuret huvud. 1935:3 s 20 och 1935:27 s 180 vuxen bakifrån, proft.1,
68Jag har avskiljt 53 episoder, I regel var det ett till två barn per episod och flertalet
utspelades i utomhusmiljö (12 stycken, 12 både ute och inne, 2 inne och 4 obestämbara), Dessa är il/le medräknade bland illustrationer/teckningar ovan,
69I-lit kan de bildberättelser vilka nämnts ovan adderas, I de flesta fall framställde
också de barnen utomhus och företrädesvis på landsbygden eiler åtminstone i naturen.
7°Pia Lamberth (1991) s 39 f. Konstnärliga yrken var det allra vanligaste, t ex skulptris eller tecknare,
71Stefan 1lählqvist (1977) s 140 f, citat s 141. Män valde kvinnliga huvudpersoner i
dryg 7 % och kvinnor valde manliga i drygt 20 0/0, Kvinnor skrev om både feminina
och masklina 27 % medan män gjorde det i 14 %.
"SaU)' Mitchell (1995).
73Jfr tviaria Sundqvist (1994) s 52-70, Bengt Sandin (1995a) passim, (1995b) passim och Mats Sjöberg (1996) passim. Ett romantiskt barndomsideal formulerades
kring föreställningen att barn lekte på landsbygden i stället för att arbeta,
74Se Yvonne Hirdman (1989) och Hjördis Levin (1997) för en diskussion om olika
feministiska ståndpunkter under 1930-talet.
75Zohar Shavit (1986) s 93-109,
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Noter till kapitel 4
INils Hertitz (1935) s 140.
2Nils Helger (1917, 1930) passim och Värner Rydcn (1923, 1935) rasgiID.
JVärnerRydcn (1923, 1935) s 157.
'Nils Hertitz (1935) s 12.
sNils Hcrlitz (1935) s 12. Jfr även s 140 och 155: Om inte folket tog en aktiv roll
skulle ett fåtal komma att styra "massan", vilket inte var önskvärt. :i\fedborgarskapct
var en uppgift "för alla samhällsklasser".
6Jfr även David Sibley (1995) introduction, som diskuterar hur utformanoet av olika
platser får konsekvenser för vilka människor som förväntas beftnna sig där, är där
eller inte får vara där.
7B60, 1935M1:6, 19350115 s 3.
8B60, 1935Ml:6, 19350111, 19350114, 19350115, 19350116. Samtliga sändes under
vårterminen för att särskilt passa fortsättningsskolans kursplan.
9B60, 1935Ml:6, 19350111 och sr 1935:31 s 9 f.
IOSF 1935:31 s 11.
IIB60, 1935Ml:6, 19350114 s l.
12Skolbarncn fick vara med om något "allmänheten" i regel inte var, BGO,
19351111:6,19350114 s 3, 7.
13B60, 19351\11:6, 19350114. Se även SF 1935:31 s 12 f. l sändningen påtalades var
vissa riksdagsmän satt och att personer från olika politiska grupperingar kunde sitta
bredvid variJ.ndra.
14B60, 1935Ml :6, 19350114 s 4 f och SF 1935:31 s 13 bild 3.
15B60, 19351f1:6, 19350114 s 4: "Jaha, nu frågar någon här: är det högerns riksdagsmän, som sitter diir till höger, och socialdemokraterna där till vänster. Nej, dål I
den svenska riksdagen sittcr riksdagsmännen inte uppdelade efter partier utan efter
den dcl i riket, som dom är valda från."
IGB60, 1935Ml:6, 19350115 och 19350116.
!7Vilket inte minst statens inflytande övcr verksamheten visar, Tala till. (1984) s
19,60 r, 77, 84 och Göran Elgemyr (1996) s 47-50, 64--68. Inför valet 1932 företogs de första politiska diskussionerna i rundradion och de var omgärdade aven
rigorös kontrollapparat, VB 1932 s 3,
18SF 1935:315 13-15 och 1934:27 s 18 f "Varför vi måste lyda lagarna" I och II,
19340118 och 19340119. Några citat från häftet s 18 f: "Ju mer samhället utvecklas,
desto mera kräves utav lagar. [... j Lagboken är som en levande organism, vilken
ständigt utvecklas. Delvis bcror denna utveckling på att uppfattningen om vad som
är rätt och orätt ändras bland människorna. [... J Avståndet är stort mellan blodshämndens uppfattning och vår syn på s'amlevnaden mellan miinniskorna. [... j
l.Laglydnad för gii1lande lag men öppen rätt att fordra en biittre. 2. Laglydnad av
övertygelse i stället för tvång. [... j Bliv en laglydig mcdborgarcJ" Jfr Roger Qvarsell
(1991) s 197-222 där han diskuterar varför socialdemokratin åren 1932-36 ofta
betonade lagens betydelse. Han menar att det framför allt var "lagar som syftade till
att ta tillvara de små människornas intressen" (5 201) som åsyftades. Det var alltså
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inte i första hand en ökad stmffriitt som Per Albin Hansson m fl avsåg. Citaten av
]oscf\'Veijne ovan ger stöd åt Qvarsells tolkning.
19Se kapitel två om Henrik Berglinds och Gösta Berf,l1l1am uttalanden om gemensam bottenskola,
20Vämcr Ryden se Skolradio ,.. 1929:2 s 23 f och SF 1930:7 s 20-22, ]osef\Veijne
se ovnnstående not.
21B60, 1935I\f1:6, 19350115 s 1. I båda programmen talade \Vcijne om den
"ens~de medborgaren".
22B60, 1935Ml:6, 19350116 st.
23B60, 1935111:6, 19350115 s 2, 3, Senare i programmet gör Weijne återigen en
liknelse mellan "riksstaten" och "det enskilda hushållet" men nu från Pelles och
Karins perspektiv. Liknelsen mellan "hushåll" och stat gjordes även 19350116,
24Nils Helger (1917, 1930) s 6 f och s 14--16 om föräldrahemmets betydelse. Värner Rydin (1923, 1935) s 5-18.
25B60, 1935Ml:6, 19350115 82 och 19350116 s 2.
26lJ60, 1935Ml:6, 19350115 s 2, 10.
27B60, 19351.f1:6, 19350116 s 1,2. Skatten hörde till "de mindre väl sedda utgiftsposter hos den enskilde. Han tänker ofta mest på vad staten tar ifrån honom i
form av skatter. Det är mera sällan han tänker på vad han själv får tack vare skatterna." Två gånger påpekade \Veijne att de som tjänade mer automatiskt betalade
högre skatt och att "familjeförsörjaren" betalade mindre än "ungkarlen med samma
inkomst och den barnrike mindre än den som (är barnlös eller) har ett eller två
barn." Staten ville undvika "att stora familjer belastas hårdare än små." Många barn
skulle inte innebära en ekonomisk belastning,
28B60, 1935Ml:6, 19350115 s 9.
29B60, 1935Ml:6, 19350115 s 5.
30B60, 1935I\{1 :6, 19350115 s 6, Se även 19350116 där folkskolan nämns flera
gånger. Jfr med Per Albin Hanssons uttalande år 1935 för att beskriva "resultatet av
sina och socialdemokraternas ansträngningar": "Där man förr ansåg att fattig mans
barn mådde bäst av att intet läm och av att så snart som möjligt komma ut i förvärvsarbetet har man nu blicken öppen för skolans uppgift. [... J Skolhusen och
ålderdomshemmen reser sig lite i bygderna som ärestoder på demokratins väg ... ",
Per Albin Hal/ssoN. Et! llJi!Jl/esalblllJJ (1946).
31B60, 19351\11:6, 19350115 s 4, Både stat och kommuner beskrivs i likhet med
"enskilda personer", dvs som förestående "hushåll" 19350116.
32B60, 1935Ml:6, 19350115 sI, 1-10.
"B60, 1935Ml:6, 19350115 s 2.
3-1B60, 1935111:6, 19350115 s 2. Organiseringen av "tandvård för skolbarnen" användes som exempel på de oklara gränser som rådde - och skulle råda - mellan enskilda föräldrars, kommuners och statens ansvar,
35jfrYvonne Hirdman (1989) s 86-88,
"Jfr Nils Edling (1996) s 369-372, 329-332.
37B60, 19351\11:6, 19350117 s 1-7.
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38 1360,

FlV:1, SkolradiokonfercJ;1scn 18-19/5 1935 s 7. Enligt Ake lsling (1980) s
233 var Harald Halli~n en av de cirka 20 personer som undertecknat
"enhetsskolemotionen" till 1927 års riksdag.
"Gustav Ekcbcrg (1932,1938) s 173-183, säcskilt s 178-183.
4DB60, 1935Ml:6, 19350117 s 1-7, citat s l.
"B60, 1935Ml:6, 19350117 s 2.
42EGO, 1935Ml:G, 19350117 s 3.
"EGO, 1935Ml:G, 19350117 s 1,2,4,5, G, 7.
44B60, 1935Ml:G, 19350114, 19350115, 19350116 och 19350117. Härtill kan även
sändningen 19351101 räknas då skolradion sände ut H,jksdagells öppnande i samsändning med rundradion, SF 1935:31 s 9 f. Sven Jerring stod för programmet. Om
statens roll som garant för medborgarna, se t ex Edy Velamlcrs program, vilka redan nämnts. Om anläggandet av "flygstambanor" se B60, 1935Ml:9, 19351120, om
utvecklandet av förädlade växter och skydd mot smittspridning i grödor B60,
1935.1\[1;6,19350109 samt viigväsendet 19350118.
45B60, 19351\11:7, 19350510 s 1-17. Programmet siindes den 10/5 men är sorterat
på dahunet 29/4 i manuskripten. I fortsättningcn anges sändningsdatum, dvs 10/5.
Det var den första sändningen i skolradion om flickor som sökte arbete. Tidigare
hade sådana program uteslutande gjorts med/ om pojkar. Flickor hade huvudrollen,
programmakaren var en man. Trots att det handlade om hur man söker arbete var
det inte placerat undcr rubriken historia och medborgarkunskap, vilket programmen om pojkarna varit tidi6<are, utan under rubriken "Övriga föredrag". I skolradiohiiftets text framkommer inte, annat än i rubriken, att flickor har huvudrollerna i
sändningen utan det är "ungdomar" som omtalas, SF 1935:31 s 82 f. Se även SF
1930-35. I tidigare skolradiohäften hadc program om pojkar omtalat pojkar i texterna. Sändningen analyseras ävcn i kapitel sex.
46B60, 1935}.[1:7, 19350510 s 13, 2. Brita fick själv säga att: "De kan vara de samma
me betyg. Vi lära för livet men inte för skolan. Dc stag mc bokstäver över vårat
plugg." (s 3 t) Fortsättningcn har strukits över i manuskriptet, kanske för att det
ansågs alltför provolmtivt att utveckla flickam: oiNlresse för skolan: "Ja lärde aldrig för
skolan. Man Idarar sej alltid. Ja hade g.lnslm bra betyg i vähkrivning." (s 4) Om fabriks- och kontorsarbete som populära yrken också för kvinnor se t ex StorsladsmJg"
dOIlJ (1991). Jfr även med Berglinds "mikrofonbesök" på en glödlampsfabrik där
många kvinnor arbetar, skolradiosiindning B60, 1935.1\11:8, 19350927 och SF
1935:33 s 12-14.
47B60, 1935M1:7, 19350510 s 1-5, citat s 1. Notera att manuskriptet är skrivet i
talspråk.
48B60, 1935M1:7, 19350510 s 5 f. Följande har stmkits i manus: "En da grävde han
(pappan) opp stridsyxan å tvätta av mej krigsmålningen me bensin. 1\1en då tala
morsan om för honom va han hade gjort. I\Iålar din morsa sej? Aktare va min morsa målar sej!" (s 5).
49B60, 19351\11:7, 19350510 s 6-11. "A nej, andm platser får ni nog bjuda pil. Ni
har underhåll av staten å kommunen, å ni ska skaffa ordentliga platser." "Hon ska
inte bli barnpiga!"
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5°]fr Josef \Veijnes sändningar E60, 19351\'11 :6, 19350115 och 19350116 samt Värner Ryden (1923, 1935) kapitlet "Frihet och medborgaranda". Ryden ~äger dock
inte att detta är en ~pccifIk kvinnlig skyldighet. Att skapa trivsel i hemmet var däremot en uttalad uppgift för kvinnan s 24. Om socialdemo1<ratin och talet om laglydighet se även Roger Qvarsell (1991) s 197-222.
"EGO, 1935111:7, 19350510 s 5.
52BGO, 1935111:7, 19350510 s 15.
53B60~ 1935rvf1:6, 19350123, "Hallåmannen". Sidnumrering saknas delvis i manuskriptet. Sändningen analyseras även i kapitel sex. Där analyseras de roller flickan
och pojkarna fick inta. När vinnarna i den tävling som utlystes i samband med programmet meddelades fick lyssnarna veta att "Godtemplarorden här i Sverige" hjälpt
till med manuset till sketchen. Deras ul1gdomstidning Daggdroppm var några av dc
priser som delades ut.
"BGO, 1935111 :G, 19350123 s 3.
55Ingenstans i programmet 1<ritiseras nöjena av den vuxne utan sparsamheten framställs som motiverad av pojkens egna önskningar snarare än som kritik mot nöjes~
och populärkulturen i sig. Detsamma btällde för sändningen om Brita och Greta
19350510 där sminl" mode, film och dans omtalades utan förmaningar. J sändningen om pastorsexpeditionen 19350117 s 5 hölls "ett hederligt svenskt namn" fram
som positivt och i motsättning till "andra friimmande namn på boxartdbunens och
fJlmdukens stjärnor."
56B60, 1935Ml:6, 19350123 s 13, se även s 14 och ".Hallåmannens" kommentar på
slutet: "En lärorikare 25-ödng har väl sällan funnits." Ett fjälläger för flickor finns
på fotografI i skolradiohäftet, sr 1935:31 s 20. Fotografiet har bildtexten: "ungdom
och friluftsliv höra samman."
57BGO, 1935111:G, 19350115 och 1935011G.
"EGO, 1935111:G, 19350117.
5~]fr Herman Siegvalds (1932) s 39---61 publicerade föredrag om "Typiska skiljaktigheter mellan gossar och flickor ... " där han säger att skillnaderna mellan könen
är små innan puberteten är små men därefter får pojkarnas fysiska och psykiska
förmågor bvertag.
GO]ohn Ericsons översättning av l\[y tlpp/os/rall i skola och hem (1938) t ex s 97, 100,
101. Skriften betonar det viktiga i att kombinera nya pedagogiska och psykologiska
rön med praktiska övningar eftersom: "En medborgare i våra dagar måste kunna
delta i debatt och om det blir nödvändigt kunna leda ett möte eller en diskussion."
(s 97 t) Det är vilken "mdlllliskoDP" (s 107) man vill fostra som ska vara bestämmande för valet av medel för uppfostran: "Ett modernt demokratiskt samhälle har
ingen användning för undersåtar utan behöver llIedborgare. [...] Skolan, [... J måste
själv bli ett demokratiskt samhälle i mindre skala." (s 111 t) Kursivering i original.
61]fr Yvonne Hirdman (1989) s 99 f och]an Larsson (1994) s 140-148, 177 f för
vidare resonemang om 1930-talets tilltro till rationalitet och upplysning, ideal som
återskapats från 1700-talct.
62BGO, 1935111:7, 19350404 och 19350411 och BGO, 1935111:8, 19351025.
63Nina \Vormbs (1997) s 27 f.
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64VeJander hade dessa uppdrag/rån år 1927. Tidij,TUre hade han varit byrådirektör
vid Vattenfalls styrelse i Stockholm 1920--27. Tidskriftcn hcttc ERA. Karriären
fortsatte i Ingcnjörsvctcnskapsakademien (lVA) 1938-------1959, Gregory Ljungberg
(1986) s 12, 25, 29, 43. Om att Velander föreläste i skolradion se s 32.
65Se Jan-Erik Hagberg (1986) kap. III och IV för en genomgång av elektrifieringens
och dc elektriska apparaternas intåg i hemmen.
66860, 1935Ml:7, 19350404 s 4.
67 860, 1935M1:8, 19351025 s 1.
68Programmakaren Velander var verksam bådc i SEMKO och Svcnska Elektriska
kommissionen (SEK), Gregory Ljungberg (1986) s 26 f. Vid trettiotalets ingång var
den årliga energitillväxten 11 procent, s 31. Se ävcn sändningen om ett besök på en
glödlampsfabrik där kontroll och noggrannhet återkommer i innehållet, E60,
1935M1:819350927 s 4a, 4b, 6, 10.
69B60, 1935111:8, 19351025 s 1.
70S e även B60, 1935111:7, 19350404 och 19350411 där S-märkning omtalas.
71 860, 1935M1:8, 19351025 s 2.
72BGO, 1935111:8, 19351025 s 1 f. Se ävcn 19350313 där det finns en framställning
som bcskriver Sverigcs bctydelse för att Palestina ska få elektricitet.
73B60, 1935111:8, 19351025 s 8, 4. Hjälpredorna var bl a strykjiirn, värmeplattor,
kylskåp, lampor, dammsugare, radioapparater och telcvisionen. I deövriga programmen beskrevs hur de "elektriska apparaterna" var konstruerade, B60,
1935M1:7, 19350404 och 19350411.
".Jan-Erik Hagberg (1986) s 97-109.
75SF 1935:31 s 62 f. "En spetsig rödpenna kan komma till användning undcr ovanstående lektion."
76Se Jan-Erik Hagberg (1986) s 117-128 om hur funktionalismens ideer om ett
nytt hem presenterades på 1930 års Stockholmsutställning samt hur dc mottogs i
kvinnliga tidskrifter. Sc ävcn Yvonne Hirdman (1989) s 100 f beskriver en koppling
mellan makarna Myrdals visioner om ett framtida hem och dcn gnlpp arkitekter
och konstnärer som betecknades funktionalistcr.
77SF 1935:33 s 34.
78Jan-Erik Hagbcrg (1986) s 120-123 om kökets bctydelse för cn nyordning av
hemarbetet och hemlivet. I stället för att umgås i köket skulle man umgås i vardagsrummet. Yvonne Hirdman (1989) s 103 f om hur dct lilla kijket skulle göra familjen
mer samhällsoricnterad.
79Sft 1935:33 s 34 f, citat s 35. När kvinnan är i köl,et har hon ryggen mot betmktarcn och när mannen är vid radioapparatCll har han Jet. Att ha ryggen mot betraktarna kan bådc tolkas som att dct var dem skolbarnen förviintades identifiera sig
med, det var deras roller de skulle gå in i. Det kan också tolkas som att just dc är
utan kontakt med omvärlden och omgivningen.
BOJan-Erik Hagberg (1986) s 137 f menar att dc husliga experterna aldrig ifrågasatte
den gifta medelklasskvinnans rätt att fortsätta arbeta utanför hemmet cfter giftermål. Arbetarkvinnor förutsattes därcmot vara hemma. Jfr Yvonne Hirdman (1989)
s 103 f.
81 B60, 1935M1:8, 19350927 s 4a, 4b, 6, 10 och SF 1935:33 s 11.
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82S1" 1935:33 s 11-14. Fyra fotografier med kvinnor i produktionsarbete och ett
med en man.
83B60, 1935r...Il:8, 19350927 s 4a, 6, 7, 8, citat s 10. Notera att Berglind kallade
kvinnorna "flickor". Han ställde frågor till tre stycken. Lyssnarna uppmanades att
titta på fotografierna i skoJradiohäftet för att se vilka Berglind talade med. I manuskriptet har man angivit var ljudeffekterna skulle läggas på, t ex "starkt eko" s 3, 5.
84B60, 1935:L\f1:8, 19350927 s 1, Berglilld fortsatte: "Numera är det väl ingen som
står stum av häpnad och beundran inför en brinnande glödlampa. Vanan gör oss
likgiltib'r'J. även för det märkvärdigaste. 11en om man går igenom en glödlampsfabrik,
så kommer respekten tillbaka."
85B60, 1935111:6, 19350108, 19350109, 19350110 och 19350227. B60, 1935MJ,9,
19351204. Jfr kapitel sex där programmen analyseras ytterligare. Alla utom
19350110 var samtal eller dialoger.
86Se t ex professor Helge Nelsons program år 1931 "Sveriges odlade jord och befolkningsfördclning" I och II, 19311007 och 19311014. Eller överdirektör Viktor
Ekerots fem program om "Ett svenskt småbmk" 19310112, 19310114, 19310116,
19310119 och 19310121. Ekerot gjorde även en serie om sex program kallad "En
studieresa" där olika aspekter av jordbruksskötsel togs upp 19320111, 19320113,
19320115,19320120,19320127 och 19320203. Aret efter gjorde han "Genom Sveriges bygder" l-I II, 19331011, 19331101 och 19331108. Sändningarna var föreläsningar. Samtliga uppgifter fdn SJ{ 1931:12 och 14, 1932:17 samt 1933:24. Se Nils
Edling (1996) passim, för en utförlig beskrivning av de ideal som formulerades
kring landsbygdens egnahem~rörclse.
87S e föregående not.
"B60, 1935Ml :6, 19350109 och 19350110.
"B60, 1935~!1:6, 19350109, s l.
90SF 1935:31 s 8. Jfr Nils Edling (1996) t ex s 332~335, 371001 hur egnahemsidealen återslmpade kvinnan i hemmet och sorn ansvarig för köksväxtodlingen medan
mannen skötte åkern och familjens ekonomi.
9!B60, 1935i\11:6, 19350110. Se även 19350306 s 11 då "porträttet av far och mor
därhemma på väggen cller skrivbordet." F6räldraporträttet användes som en symbol för lojalitet med hemmet, hembygden och nationen,
92B60, 1935Ml :6, 19350109 s 8. l sändningen upprepades ordet "lantmannaförening" c1va g,inger och att "sammansluta sig" alternativt "sammanslutning" sades sex gånger.
"B60, 1935111:6,19350110 $ l.
"B60, 1935111:6, 19350110.
95B60, 1935Ml :6, 19350227 och 1360, 19351\[1:9, 19351204 av forstmästare Harald
Vestman. De två programmen analyseras även i kapitc1 sex.
96B60, 1935M],6, 19350109 $ 7.
"E60, 1935111:6, 19350109.
98Kommunalkunskapen var ett viktigt ämnc för att tdna qlötcsteknik. Se B60,
PIV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 9 f. Jfr Lena Eskilsson (1991) passim, om Kvinnliga mcJborgllrskolan på Pogebtad.
99JfrJan-Erik Hagberg (1986) s 150--161.
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WOTomas Englund (1986) s 205-210. Såväl industri som jonlbmk skulle gå från att
vara arbetskraftsintensivt till att bli kapitalintensivt. Detta var således en konservativ
utgångspunkt och en av de faktorer som gjorde det möjligt att samla höger och
vänster kring 1918 års skolreform, den så kallade arbetsskolaN. Från vänster var kraven på anpassning till den pågående demokratiseringsprocessen den viktib~ste faktorn.
101 1360,1935111:6,19350108.
[ 02 Sr 1935:31 s 5-7.
103Utom sändningen 19350110. Jfr diskussionen om programformer och programmakare i kapitel två, Jag vill också poängtera att barnen, som sagts, fick ta positioner
som på förhand bestämts av vuxna.
IO~B60, 1935l\f1:7, 19350417 s 1. John \VesJcys insatser för förbättringen av utbildningsväsendet i England beskrevs som en viktig gärning. Jfr Gunnar Richardson
(1978) s 41 f om socialpsykologins framväxt under 1930-talet med teorier om hur
människor betedde sig i gmpp, i massan,
WSDet var ett krönikespel om "Horenee Nightingale" av Nancy Amour 19381107.
Sedan kom "},Jathilda \Vrede - fångarnas vän" av Evy Fogelberg 19400202 och
"Marie Curic" av folkskollärarinnan Signe Bengtsson 19400226, Samtliga uppgifter
ur SF 1938:46 och 1940:52.
1061360,1935111:7,19350417; 1360, 1935Ml:8, 19350923; 1360, 111935:9,19351127;
1360,1935111:7,19350408 uch 1360,1935111:6,19350225 och 19350304.
1071360, 1935Ml:7, 19350401;1360, 1935Ml:9, 19351014;B60, 1935111:6, 19350114;
B60, 1935111 :7, 19350429; B60, 1935M l :8, 19351009 och 1360, 19351111:9,
19351106.
108 1360, 1935Ml:8, 19350923.
lOoB60, 1935Ml:7, 19350417.
110jfr Pia Lamberth (1991) s 35 som menar att skönlitterära biografier över kända
personer användes för att beskriva historien. J\långa kvinnliga författare skrev sådana.
lllLäf 1935:15 s S f. HOIl uppmärksammades eftersom hon fyllde 60 år. I SL framstålldes hon som barnens förespråkare. lIon kunde vinna "det viktigaste av alltbarnens förtroende [..,] hon älskar ungdomen - hon tror på ungdomen", 1935: 15 s
349 f, Se även s 227. Ar 1908 hade Anna Sörensen sluivit om jeanne d'Arc i FB,
enligt Sonja Svensson (1983) s 155.
112Detsamma gållde i sändningarna om Olaus Magnus B60, 1935111:7, 19350401,
Carl von Linne B60, 1935Ml:8, 19351014 och Bruno Liljefors B60, 1935M1:9,
19351127. jfr även Gunnar Richardson (1978) s 41 f om psykolo!:,>1ns och Freuds
ökande inflytande under 1930-talet och den betoning på barndomens betydelse
som följde därav. Jfr även avhandlingskapite1 två om medborgerliga ideal i lärarpressen där psykologin hölls fram som en viktig del för undervisningen i folkskolan.
113B60,1935111:8, 19350923 s 1. Siindningen refererar här till vad Nilthan Söderbloms syster skrivit om honom.
114 1360,19351111:7,19350417,2.

324

IlSUndantaget var Bruno Liljefors som nådde berömmelse trots en medioker insats
i skolan BGO, 1935I\.f1:9, 19351127 s 2 f: "Han tycks ha skött sin skolgång skapligt,
men redan tidigt var hans håg helt inriktad på att rita och löpa ute i naturen." (s 2)
Liljefors utvecklade de anlag som fanns latenta i honom, tycks programmakaren
mena.
'I6BGO, 1935M1:8, 19350923 s 5.
1l70m Olaus l\fagnus BGO, 1935111:7, 19350401 och Carl von Linne BGO,
1935M1:8,19351014.

118Se t ex Gena \XIeiner (1995) som ger ett konkret exempel på hur filantropisk
verksamhet kunde bli kommunala inrättninf,l<1r, delar av välf.'irdsstatens organisation. \Veiner har studerat hur en 11jölkdroppe transformerades till en barnavårdscentral. Se även Ann-Charlotte l\Hinger (1998) om samarbetet mellan privata
föreningar och kommunal verksamhet i fråga om skoJlovskoloniverksamhet. Och
Ingrid Söderlind (1999) om en liknande process i fråga om flickbarnhem.
119B60, 1935l\f1:7, 19350401 s 7. 'l'vå gånger upprepas detta, första gången: "som
berättar om de olika trakternas människor, deras utseende, levnadssätt och huvudnäringar." Och andra gången: "Det viktigaste i OJaus I\fagnus historia är nog skildringen av svenskarnas liv i helg och söcken, deras sätt att föra krig liksom deras
fredliga arbete, särskilt jordbrukarens." I SF 1935:31 s 54--58 återgavs fem av Olaus Magnus träsnitt. Programmakaren lade sådana egenskaper i Olaus Magnus medvetande som Värn er Ryden (1923, 1935) s 5 ff förknippade med en specifik "svensk
folkstam" i sin lärobok i medborgarkutlskap.
120BGO, 1935M1:9, 19351127 s 1,7. Vidare sades "Liljefors är en av de ursprungligaste, de personligaste kom;ttlärer Sverige haft." (s 1) "För den unge Bmno Liljefors blev det vilda livet i egentlig mening det verkliga livet. [ ] lIans sjiil kom så att
" (s 3, även s 1), En
säga inte tillbaks till stan, den stannade i det vildas rike,
sändning om "Orrspel och tjäderlek - ett mikrofonbesök i skogen" hade sänts
19350503. Jfr bilden av Liljefors med hur upptäcktsresenärer som Sven Hedin
framstiiJldes, se kapitel fem.
I2IBGO, 1935M1:8, 19351014.

122BGO, 1935Ml:7, 19350408 s 3, Samtidigt var programmet radikalt i sättet att använda och återge ett källmaterial för att framställa historien.
'23BGO, 1935Ml:7, 19350408 s 3.
l24BGO, 1935M1:7, 19350408 s 9.
125BGO, 1935M1:7, 19350408 och S1" 1935:31 s GG. Sändningen om Linne citerade
hans skrifter, BGO, 19351\[1 :9, 19351014 och för Olaus Magnus återgavs hans egen
karta och träsnitt SI' 1935:31 s 55-57. Se även 1935:33 s 19 där ett fotografi återger "ld]et äldsta dokumentet rörande Fallt gruva".
'26EGO, 1935M1 :G, 19350225 och 19350304.
I27EGO, 1935M1:G, 19350304.

12BH60, 1935Ml:6, 19350304 s 2, 5. Allra sist citerades Heidenstam: "Kmnsen som
han flätade åt sig själv, gled i stället ned på hans undersåtar.... Så vi får tacka honom
för allt det, vartill han gjorde oss," (s 10)"Oss" var underförstått ue som var inJdudemde i en svensk gemenskap.
l26BGO, 1935M1:G, 19350225.
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13OB60, 1935Ml:6, 19350225 s 5,
I3IB60, 1935M1:6, 19350225 s 3 f,
132B60, 1935111:6, 19350114, B60, 1935M1:7, 19350429, B60, 1935M1:8, 19351009
och BGO, 19351\11 :9, 19351106. Aret innan, 1934, hade 500 årsminnet av Sveriges
första riksdag firats. Uppmärksamheten på Engelbrekt märktes därför i flera medier. l den historieskrivning som ville tillskriva folket en viktig roll för den demokra-

tiska utvecklingen ingick att framställa bönderna som starka, dc var det första fria
folkliga ståndet som representerades i riksdagen. Jfr Värner Rydcn (1923, 1935)
som jämförde samtidens fackföreningsrörelse med dc tidiga bondesammamdutningarna. Se Tomas Englund (1986) s 282-307 om Engclbrckts roll i den nya
historie;;1aivning som förordades och FörJllellskll;l/gen al! SI'flige (1993) s 55 om hur
Engclbrckt utmålades som en folklig hjälte i nlOdradioll och användes för att beskriva allmogens demokratiska sinnelag. Samuel Edquist (1998) s 96-100 talar om
hur Engelbrekt använts i en nationalistisk historieskrivning som innehöll negativa
beskrivningar av främlingar och Anna-Carin Stymne (1999) analyserar hur Engelbrektsbilden framställts som frihetshjältc ellcr upprorsmakarc av historieskrivare
med olika ideologier.
I33B60, 1935111:9, 19351106. Kopparbergsmännen framställdes också som en betydande gnJPP för utvecklingen av svenskt näringsliv i ett intcrvjuprogram från ralu
gruva, B60, 1935111:8, 19351009. Och bönderna beskrevs som de verkliga hjältarna
när Valdemar Atterdag skulle brandskatta Visby. Då försvarade de landet från ett
yttre hot, B60, 1935111:7, 19350415.
13-1B60, 1935l\l1:7, 19350429. Se även 1360, 1935111:6, 19350304 där delar av innehållet lyfter fram folkets betydelse för Sverige snararc än Karl XII:s.
135jan Larsson (1994) s 166-176 om hur en patriarkal tradition från folkbildningen
återskapades i statens skepnad under 1930-talet och Yvonne Hirdman (1989) s
81-91 om genuskontraktet som konscrverande faktor i folkhemsidcologin.
136jfr Nils Olof 13ruce (1935) s 206 f som talar om modersmålets roll som "den
förnämsta förmedlaren av kulturvärden till nya generationer."
I37B60, FIV:l, Skolradiokonferensen 18-------19/5 1935 s 35-40, Se även B60, FI:1,
"Några av skolradions problem" s 3 r, för kommentarer om hur språket och historien beskrcvs som viktiga för att frammana en specifik förståelse av samtiden.
138Docent Olof Gjenlman, "Svenskt riksspråksuttal" 19300428, SF 1930:7, 1 häftet
s 7 f anges att: "Tala 'fint' ingalunda alltid detsamma som att ha ett vårdat eller gott
uttal. !\[ed större bildning följer i regel mera vårdat uttal. [...] rör närvarande finns
intet svensl\t uttal, som v.i utan vidare kunna ställa upp som mönster." Georg
Dalunde, "Prån Skåne till jämtland, Prov på svenska folkmål." 19311109 och Professor Elias \X/essen, "Våra svenska folkmål" 19311112, sr 1931:14,
139 19300428 och 19300310, SI' 1930:7 s 5-8
1<019290410, 19290415, 19290417, 19290424, 19290429 och 19290508, Skolmdio ,
1929:2 s 6-9, rör liknande sändningar se t cx SF 1931:12, 1938:44 eilcr 1939:48.
Inom andra områden var dock Wcllander motståndare till föriindring. Han var mot
iden om gemensam bottcmkola, Ake h:ling (1980) s 247-253.
141 1360, rIV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 35-40, citat s 36 och 35.
1421160, 19351111:7, 19350408 s 1,2,
326

143B60, 19351v11:7, 19350408 se även avsnittet om "En dag i en nomadskola" i kapitel fem. Samebarnens språk och uttal var avvikande från en riksspråksnorm.
I+1B60, 1935M1:6, 19350304 s 1 f.
145De historiskt orienterade programmen sändes 19350225, 19350304, 19350306,
19350311, 19350327, 19350401, 19350408, 19350415, 19350529, 19351009,
19351014,19351016,19351021,19351113 och 19351127.
I46B60, 1935M1:7, 19350327.
147B6Q, 19351\11:7, 19350327 s 1, 2, 3, 8. Det "tyska" nämns ytterst lite och
"Danmark" berörde enbart inloppet. De fossila fynd som gjorts från djur i
"Östersjön" placeras enbart på "svenskt" territorium, liksom de floder som beskrivs.
148B60, 19351\11:8, 19351021 sI-lO. i\len i övrigt skilde sig programmet på ett
markant sätt från övriga historiskt orienterade program. Gränserna mellan länderna
framställdes inte som viktiga och befolkningen relaterades inte till respektive territorier när hällristningarna skulle beskrivas och förklaras. Det är snarare Skandinaviens enhet än Sveriges som hålls fram.
149B60, 19351\'f1:8, 19351021 s 9, även s. 2 "våra hällristningar är mycket trogna
avbildningar av de verkliga fartygen."
15oB60, 1935Ml:8, 19351021 s 7, 1, 6.
151B60, 1935Ml:8, 19351021 s 8.
152B60, 1935Ml:8, 19351021. Några exempel: "det var lätt för folk förr i världen att
just i trädet se en sinnebild av..." (s 5), "och dc upptågen ställde dom till med för att
trolla fram rikedom och lycka åt sig" (s 5), "Ja, det är svårt för oss att sätta oss in i,
hur människor för 3000 år sen tänkte sej saken." (s 8), likhet fanns också: "Då som
nu var människorna säkert rädda för spöken." (s 9) j\.ven i ett program om Ohms
1\fagnus B60, 1935Ml:7, 19350401 kopplades samtidens praktiker ihop med hur det
var för sexhundra år sedan. Programmakaren menade att han visste hur människor
tänkte då. Det fanns dock en stor skillnad mellan sändningarna. l det senare fallet
användes kopplingarna och likheterna för att framhäva trettiotalets bättre förhållanden.
I53P",y Ahlgren (1978) s 70 f, 84, 90, 94.
I54SL 1935:42 s 1135 f.
155Genomgången har gjorts med utgångspunkt från vilka olika tilltal som förekom i
skolradions program. Ingen vikt har msts vid vilka former som förekom mest. Det
starkaste argumentet mot en sådan detaljerad genomgång är det faktum att tilltalet
ofta växlade mellan olika typer i sanlIna program. I noterna ges exempel på program där en beskriven typ förekom, men det kan finnas fler exempel än de som
angivits.
I56B60, 1935M1:6, 19350118. B60, 19351>!l:8b, 19350918. B60, 193%!l:8,
19351011. B60, 1935W:9, 19351101, 19351120 och 19351206.
157B60, 1935Ml:8, 19350909, B60. 19351>!l:8b, 19350918. B60, 1935M1:8,
19351011. B60, 1935Ml:9, 19351101, 19351120 och 19351206,
158B60, 1935Ml:9, 19351120, l f, 14 f. I sändningen B60, 19351>[1:8, 19350909
beskrivs framtiden, utvecklingsmöjligheterna och skolbarnen på sanlIna sätt i kontmst mot "vi, äldre släktled, ha skäl att avundas er." I B60, 1935Ml:8b, 19350918
327

talar Hedin om hur flygtrafiken i framtiden kommer att förbättras och hur lyssnarna
kommer att kunna utnyttja detta.
159B60, 1935111:6, 19350109, 19350110, 19350114, 19350121, 19350122 och
19350306. B60, 193511 l :7, 19350321. B60, 1935111:8, 19351021. Se ,iven R60,
1935M1 :8, 19351023 där "jag/man/vi/vårt" genomgående refererade till mdioprataren och de "svenska" skolbarnen medan "de/deras/barnen" refererade till
"lappbarnen".
IGOB60, 1935111:6, 19350114 s l.
IGIB60, 1935111:9, 19351129 s 1--4,8.
162Se även kapitel tre om hur Josef \'\leijne, i två skolradiosändningar, använde formuleringar som skapade en betydclseglidning mellan vad som var det allmänna och
vad som var det enskilda. Därigenom producerades en föreställning om att staten
och samhället var relaterat till varje enskild medborgare. jfr jan Larsson (1994) s
174 f resonemang om hur en enskild livssfår fördes ut i offentligheten och hur professionella grupper "med staten som hävstång" invaderade det enskilda.
163B60, 1935111:7, 19350321h s l.
164B60, 1935111:6, 19350227. B60, 1935111:7, 19350321. och 19350510. B60,
19351!1:9, 19351104, 19351106,19351118,19351125 och 19351204. 19351106 vi
::: radiotjänstemännen eller vi ::: skolpojkar som talar om sig själva och sin klass,
19350925 vi::: vuxna inom programmet.
IG5Pcrry Ahlgren (1978) s 72, 79, 95, 97,102.
166B60, 1935111:6, 19350227, s 8, l och B60, 1935111:9, 19351204.
IG7T cx R60, 1935111:6, 19350110 och 19350114 eUer R60, 1935111:7, 19350404
och 19350408.
16BI 28 program: B60, 1935111:6, 19350109, 19350110, 19350115, 19350117,
19350118, 19350121, 19350122, 19350306 och 19350313. B60, 1935111:7,
19350320, 10350401, 19350408, 19350417, 19350506 och 19350510. B60,
1935111:8, 19350909, 19350923, 19351007, 19351011, 19351014 och 19351021.
B60, 1935111:8h, 19350918. B60, 193511I1:9, 19351101, 19351106, 19351120,
19351125, 19351127, 19351129 och 19351206. Jfr Anthooy D. Smith (1986, 1994)
s 22-32 och 129-200 som menar att bildandet och upprätthållandet av ett gemensamt kollektivt namn som personer kan identifiera sig med eller uteslutas från
är en viktig ingrediens i nationsskapande processer. Se även Peter Frick (1995) s
33----48 som utgått från Smiths ideer vid innehållsanalysen aven tidskrift.
169B60, FIV:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 43. Se även s 45----47 där
konferensdeltagarna diskuterade huruvida skolradion skulle ta upp sådant som inte
redan fanns i skolan eller sådant som fanns där. De flesta ansåg att den viktigaste
uppgiften var att ge något som inte fanns där. Gustav Ekeberg var en livlig förespråkare för denna linje.
170Detta var en uttalad tanke redan år 1929. jfr Tomas Englund (1986) s 288 där
Sven Wikberg på tal om medborgarkunskapsämnets utformning menade att folkskolan skulle anlägga "ett historiskt perspcJ.;tiv som sätter nuets strävandcn i en
positiv dager: att jämföra nu och da, förmånen att tillhöra en ordnad stat (8 14), det
'storartade lagstifningsarbcte' som pågår för att förbättra arbctarnas ställning (s 172)
etc."
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I71FB 1935:11 s 61.
172FB 1935:1 ,2, 1935:1 ,5, 1935:6 , 33, 1935:7 , 37, 1935:9 , 57, 1935:9 , 62,
1935:11 s 61,1935:13,73,1935:14,85,1935:16 s 101, 1935:17 s 106, 1935:18/19
s 114,1935:20,126,1935:27 s 173, 1935:32, 209, 1935:35 s 225 och 1935:37/38 s
238. Även tccknin b'1lf 1935:8 s 45 "Ska lilla fröken ha sotat?" och 1935:18/19 s 113
"Nu är mors dag".
I73pB 1935:17,106 f.
"'FB 1935:7,44,1935:15 s 100, 1935:17 , 112, 1935:23 s 156, 1935:27 , 180,
1935:29 s 196, 1935:31 s 208 och 1935:37(38 s 244. Av Gunila Sticrngranat. Övriga
serier har utomhusmiljä, jfr kapitel tre.
1751....fårten FB 1935:1 s 5 och Lena FE 1935:6 s 33. Undantag var följetongen om
"Erling Sjöfarare" som bodde hos sina föräldrar i ett samhälle eller en mindre stad
innan han reste iväg på en skuta.
176En berättelse med flickor i huvudrollerna utspelas i och utanför en gammal
"egendom" som är stor och vacker och som varit i familjens ägo sedan generationer tillbaka. Ett rum, "herrummet", beskrivs inifrån men som något skrämmande,
FB 1935:9 s 57, 58. Om huset med tillhörande flaggstång och den svenska flaggan
som nationell symbol i egnahemsrörelsen se Nils Edling (1996) s 297-302, 348358. Nils Helgers (1917, 1930) s 6 lärobok började med en bild av ett rött eget hem,
med en kärnfamilj och flaggstång med en hissad svensk flam,ta på tomten.
I77pB 1935:9 57, 1935:11 ,61,1935:13,73,1935:20 s 126 och 1935:34,221.
17Blndelningen i att ha hemmet som miljö eller motiv är inte uteslutande grupperingar. De två aspekterna kunde kombineras i en berättelse. FE 1935: 1 s 2, 1935:3 s
13,1935:4 s 21, 1935:5 ,25,1935:7,37,1935:8,46,1935:2,9,1935:11 s 65,
1935:13 s 73, FB 1935:14,82,1935:14,85,1935:15,94,1935:15 s 97, 1935:20,
126,1935:25,161,1935:27,173,1935:28,182,1935:29,189 och 1935:31,201.
17'Ji\Jålet var en egenegendom men det kunde förvärvas på olika sätt; genom arv,
giftermål, att möta eller utmana faror, eller genom att huvudpersonen kom i besittning av rikedom vilket gjorde ett förvärv möjligt. Pojkar i sådana roller: FR 1935:1 s
2,1935:3,13,1935:4 s 21,1935:5 s 25, 1935:15 s 94, 1935:20 s 126, 1935:25 s 161,
1935:27 s 173, 1935:28,182 och 1935:31 ,201. Plicka i liknande roll: 1935:13 s 73
och FE 1935:14 s 82. Liknande teman men utan att barn är huvudpersoner: FB
1935:17:1, 108 och 1935:24, 157.
I80FB 1935:2,9,1935:7,37,1935:8 s 46, 1935:11,65,1935:14 s 85, 1935:15 s 97
eller 1935:29 s 189. Samtliga berättelser med resernativ behandlas i nästa kapitel.
Motivet kan kombineras med att hemmet är en miljö, jfr ovan.
181 FR 1935:27 s 173. Fömtom i denna berättelse så framställdes fiiräldrar som dåliga
förvaltare av hemmet alternativt att de inte kunde förhindra en hotande förlust av
det i F131935:11 s 61 och 1935:20 s 126.
!82FB 1935:27 s 173-178. Med teckningar av GUfllög Engberg.
18,'Till skillnad från berättelserna odlade serierna däremot en hög grad av realism, se
t ex "Eva-Maria och Ingegerd" eller "Snurrebocken". Jfr även Sonja Svensson
(19133) s 226 om att det är mer tacksamt att studera tendenser i realistiska berättelser
och lyrik till skillnad från den rena fiktionen.
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1841"8 1935:11 s 61---64, "Agalös" av Lisa IIögelin med teckningar av Arthur
Teodor Byberg.
185Jfr Anthony D. Smith (1986, 1994) s 22-32, 129-200 och Nira Yuval-Davis
(1997) s 26--37,
186FB 1935:27 s 173-178. Där inget annat angcs är samtliga citat nedan hämtade
från denna berättelse. Teckningar av Gunlög Engberg.
187FB 1935:27 s 175, 176,
188FB 1935:27 s 175,
180FB 1935:27 s 175,
190jfr Inger Hammar (1996) s 269-329 om hur ekonomiska förehavanden i en
offentlighet i praktiken var förbehållet män. Kvinnor kunde sköta hushållsekonomin, se Nils Edling (1996) t ex s 329-332 och Angela Rundquist (1989) s 210215,
l'J1FB 1935:27; "Som lIans räknade ut, hade det verldigen gått tilL"; "-Du Greta,
nu när torpet är vårt och far måste sätta in pengar var månad [... j vore det allt gott
att kunna tjäna en slant och hjälpa honom." (s 174).
192FB 1935:27 s 174,
IOJFH 1935:27 s 178,
194FB 1935:11 s 61-64. Teckningar av A. T. Byberg. jfr ytterligare berättelser dår
en gård ställs mot en torp eller en stubl1l, vilket anvånds för att markera olikH status:
FH 1935:9 s 57,1935:11 s 61,1935:13 s 73,1935:20 s 126, 135:34 s 221.
195Jfr FB 1935:7 s 44 där de "duktiga" flickorna Eva-Maria och Ingegerd räddar en
övermodig pojke ur en vak.
196FB 1935:1 t s 61. Se även "Nicke, Nocke och rövarna" 1935:20 där klass gestaltas
utifrån bostaden och relationen innc-ute: "1 den lilla stugan på kullen strax intill
sjön bodde Nicke och hans gamla farmor. Och i det stora slottet ett stycke därifrån
bodde grevcn och hans bortskämda dotter. Den lilla nåden brukade titta ut genom
sitt fönster och räcka ut tung,Hl åt Nicke, när han gick och gjorde dagsvcrken i
slottets trädgård." Berättelsen slutade med flickans insikt om att hon var en "fattig
fader- och moderlös flicka", vilket i kombination mcd att pojken räddar hennc slutar med att de gifter sig.
197i'\{ot slutet av berättelsen beskrevs Agaton som "den ovårdade, nästan hemlöse
pojken." (s 64).
198FB 1935:11, joute får säga s 64: "Agaton behövde varmt i sig och på sig och
kring sig, och se det trodde han nu inte, att de kunde åstadkomma Jiir nere i statar~
stugan." Jfr meJ hur placeringen aven zigenarkarawn upprepade gånger förläggs
nedanför de svenska barn som betrnktar den. De svenska barnen är norm och ka~
rawlIlen avv.ikel.~en, FB 1935:33 s 213-215.
199FB 1935:11 s 61 f. jfr med Roffe i PH 1935:8 s 52. lIan var helt normal; varken
för duktig eller för dålig. Det var en av de få berättelser i 1935 års Folkskolans bm'lltidllillg som förlagts till skolmiljö. Berättelsen började: "Det fanns just inget ont att
säga om Roffe. Han var friimst i klassen, när det I-,riiHJe gymnastik och idrott, och
läxorna kunde han så där lagom. Så kamraterna tyckte, att han var precis som en
pojke ska vara." Huvudpersonens motsats är här en pojke som ar för välartad och
skötsam: "Annat var det med Labben, han, som kom så tvåltvättad och vatten330

kammad varenda dag, Och läxorna senl Det var som att vrida på en kran, så forsade
det fram, när han öppnade munnen, Men så hade han också riktigt medhåll, det
märktes nog ibland, som nu till exempel, när läraren gjort honom till ordningsman,"
2001"B 1935:11 s 61, Där inget annat anges är samtliga citat nedan hämtade från
denna berättelse s 61-64,
2011'81935:11 s 64.
2021'8 1935:11 s 64.
2031'81935:11 s 61-64. l första hand upprätthölls gränserna tack vare olika byggnader men även uterummet var tydligt organiserat efter skilda revir. Det visade sig
dock svårare för barnen att upprätthålla klara gränser utomhus. l det halvoffentliga
rum där barnen möttes, skolan, framställdes Agaton, som redan exemplifierats, som
avvikande och utstött. Det l.lterum som barnen delade; vägen till och från skolan
samt "utomhus" kring husen och sjön, hade ]onte och Anna-Stina svårare att kontrollera och där trodde dc sig bli utsatta för Agatons "rackartyg",
204]fr Herbert Tingsten (1969) s 236-.-------.239 som menar att innehållet i folkskolans
läseböcker gjort hemmet och familjen på landsbygden till världens medelpunkt,
fadern arbetar utanför och modern i hemmet.
205Nils Olof Bruce (1935) s 221.

Noter till kapitel 5
II skolradion hade 31 av 70 sändningar någon slags referens till äventyr, resor eller
transportmedel eller transportleder. I FB var äventyr/resor närvarande i 29 av de 47
berättelserna.
21\'fichael Nerlich (1987) passim.
3Lisbeth Larsson (1989, 1990) s 199 f, 209 ff. Larsson menar att resan blivit en allt
vanlibtare berättelseform i vad hon benämner triviallitterära berättelser som sagor,
kärleksföljetonger och bildningsromaner från slutet av 1800~talet till mitten av
1960-talet.
4Stet'im t\fählqvist (1977) s 145 f. Han har undefsökt perioden 1870---1950. Reseskildringar ingår annars med ett lågt men konstant antal under hela undersökningsperioden. Detektivberättelser för ungdom var dock något nytt för 1930-talet.
5Karin NorJberg (1998) s 249-251. Se även VB 1936 s 1 där man anger att man
"kombinerat reseskildring,lf och grammofonreportage" för att uppnå "större rörlighet och omväxling" i programutbudet.
cPiirJt'flffkllingen (1/1 SI'eJige (1993) s 55 f.
70 rvar Löfgren (1989) s 16 och Fiirsnmsknillgen (1/1 Snlige (1993) s 99, 180 ff.
BLars Trägärdh (1997) s 262-272.
9Lena Eskilsson (1996) s 257-282, citaten s 259. Se även StOrs/adSHlJgdolll (1991) s
153-157 för beskrivningar av 1930-talets satsninbtar på staJsungdomcu och fjällturismen.
IOLena Eskilssol1 (1996) s 276-282. Eskilsson ser också paralleller mellan vildmalksturismen, manlighet, styrka, vildhet och upptäcktsrcscnärerna. Det krävdes
andra förutsättningar för att göra kvinnan till turist. Då gällde det att resa i
"hembygder" bland vandrarhem i syfte att finna rekreation. Resestipendier haJe
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börjat att delas ut till kvinnor o<;h arbetare. Det fInns även om omfattande internationell forskning om resans betydelse i den västerländska expansionen under slutet
av 1800-talet. Resan som redskap för kolonisatörer och imperialistiska stratq,l1er
och dess betydelse för hur bilden av den egna nationen formades, se t ex GeogrrrplD'
alld Imperialism (1995) där flera forskningsindktningar presenteras.
"B60, FIV:1, Sammanträde på Skolöverstyrelsen 17/11 1933. Se även EGO, 1'1:1,
"Några av skolradions problem" om hur BBC:s skolradioverksamhet anammat
reseskildringar som ett bra sätt att presentera geografI: "Dylika föredrag vidga vyerna, dc ge en ba].'grund och de stimulera intresset hos barnen."
12Henrik Berglind (1933) s 302. Se även Gösta Bergman (1934) s 67 f om reseskildringarnas popularitet.
13B60, FIV:l, Skolradiokonferens 18-19/5 1935, citat s 37 av folkskollärare Charles Lans,
14Den positiva inställningen till rese- och äventyrsmotivet var inget nytt. Under
1900-talets första decennier utkom dels Selma Lagerlöfs lärobok Nils Holgersol/s
IIIJderbaJ"{/ resa och dels en rad äventyrs- och reseskildringar. Såväl Herbert Tinbl"J>ten
(1969) s 217--249 som Tomas Englund (1986) har karaktäriserat innehållet i folkskolans läseböcer som idylliserande och nationalistiskt. Jfr även Sonja Svensson
(1983) s 199 om hur resemotivet användes för manifesteringM av fosterlandskärlek
i.FB kring sekelskiftet. Aven s 126 om resebrev "till de svenska barnen".
15Nils Olof Bruce (1935) s 215.
lGNils Olof Bruce (1935) s 215.
17Nils Olof Bruce (1935) s 216.
18Nils Olof Bruce (1935) s 215. Jfr även Ake Isling (1988) s 265-272 om innehållet
i geografiböckerna i folkskolan under andnl halvan av 1800- och början av 1900talet. lsling menar att folktypologierna i dessa fungerade 50m förstärkning av
svensk identitet.
19Folkskolal/s bal1llidllillg (FB) 1935:37/38 s 242.
"FB 1935:37/3S s 242.
21SF 1935,33 s 21.
22B60, 1935Ml:S, 19351011 s 3.
23Jfr SL 1934 s 456 där en folkskollärare ifrågasätter de entydigt positiva beskrivningarna av Stockholm. Detta lockade till sig ungdomen som på sina skolresor aldrig fick se något av 5tadslivcts avibrsidor.
24B60, 1935i\11:S, 19351011 s 2.
25B60, 1935:1\11:6, 19350123, Se även fotografI i SF 1935:31 s 20, med flickor på
fjällcamping. I anslutning till programmet anordnades en tävling. Det vinnande
bidraget var skrivet av två pojkar som också talade om en fjällsemester som ett
motiv för att spara pengar.
"liB 1935:1 s S: "Kili\lRilTRESA TILL STOCKHOLM ELUiR ANNAN
PLATS, om vinnaren bor i Stockholm, [... 1 en sådan kamratresa är något av det
roligaste man kan få vara med om." och 37/38 s 242. SF 1935:33 s 21 och B60,
19351\11:8, 19351011.Jfr FB:20 s 134 där såväl tävlingar som prenumerationer utt'i5tes som till för "alla" där det också angavs att "alla" hade samma chans att vinna,
I Nordiska Museets frågelista 1967:190, vol. 1, 1348, f 1892, berättar en lärarinna
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om den glädje och utvaldhet hon själv och klassen upplevde när de vann en skolresa via skolradion. Hon återger i sin beskrivning att tävlingen var för "svenska folkskolebarn": "att det en dag kom ett brev, vari det omtalades att 'min' skola lyckats
att på delad plats få förstapriset [... J Att det blev glädje, då de hörde sin egen skola
omnämnas, behöver jag inte omtala ~ deras skolresa var säkrad tack vare en vacker prissumma."
27För sändningsdatum på program som räknas upp nedan jfr bilaga ett.
28B60, 19351[1:8, 19350909, s l, mina kursiveringar. Se även E60, 19351'...11:6,
19350306, s lO: " ... så att Sveriges ungdom undan för undan lär känna sina kamraters land i norr och söder och förenas till en stor kamratkrets framför radion,"
29B60, 1935Ml,7, 19350404 s 3. Se även B60, 1935M1:7, 19350411 och B60,
1935M1:8, 19351025 där standardisering och statlig kontroll - i kombination framställs som positiva företeC!ser. I E60, 1935M1:6, 19350318, s l, 2 liknades berget Herman vid Lapplands fjäll flera brånger: "Från Dan ända till Beerseba, [,.,] från
Haparanda till Ystad [.. ,J i trakterna av Palestinas 'Haparanada'." Se även kapitel två
och fyra om hur rösten skulle bli bärare av ett enkelt och ändamålsenligt talspråk,
företrädesvis rikssvenska.
30B60, 1935111 :6, 19350118 s 1. Och folkskolorna hyste enligt programmakaren
"ett stort intresse för en snabb och i övrigt gynnsam utveckling av vägväsendet." (s
1) I B60, 19351\11:6, 19350114 s 1 framställdes huvudstadens trafik som ett positivt
inferno: "Här bmsar traftken omkring oss: spårvagnar kommer och går i olika riktningar; de stora röda bussarna har hållplats strax intill där vi samlas, Bilar susa i en
ständig ström tätt inpå oss." Jfr med FE om hur trafJken framställdes som enbart
högljudd och hotfull, 1935:8 s 48 och 1935:14 s 85, 88,
31 860,19351\11:8,19351016 s 1,9, Såväl tåg som ångfartyg beskrevs i sammanhanget som gammalmodiga och långsamma medel för resande även om det i och för sig
var bättre än att gå eller åka hästskjuts. l B60, 1935111:6, 19350306 s 9 menat programmakaren att kunna "på dagen resa fram till Sveriges centrum" var något som
skilde ut Ångermanland från nordligare län för "då måste man alltid ta illlll.e.n till
hjälp". Understryknin b'1lc i original.
32B60, 1935M1:9, 19351120 s 15, min kursivering. Helger sade innan att "Det är
svenska staten, som numera är största delägare i det bolag, som sköter den rcgel~
bundna flygtrafiken i vårt land," (s 15) GellOm en "regelbunden flygtrafik" skulle
"många människor transporteras snabbt och säkert till bestämmelseorter" (s 1),
StockholmsOygplatsen Bromma invigdes året efter, dvs 1936. I B60, 1935Ml:6,
19350115 s 7 motiverades utbyggandet av det elektriskt drivna järnvägsnätet med
ett "man kOJluner fortare fram och slipper köpa utländskt kol."
33860, 1935111:7, 19350411 s 5. Temperaturregulatorn var exempel på "sNIIska
uppfinningar och Iii kan vara stolta att bär i 5IWige ha hunnit åtskilligt längre med
reglerade strömmar än i övriga Europas länder.", mina kursiveringar. Se även B60,
1935M1:6, 19350313, s 5, då programmakaren beskriver hur turbiner från Sverige
och nJ sl/eJlsk arbetare använts vid bygget aven kraftstation iJordan: "Jordans vatten
och svenska turbiner skänka Palestina elektrisk energil"
3-4B60, 1935M1:9, 19351120 s 1~15, Nils Helger skrev fram den nya tiden med
svenska Oygstambanor i relation till skolbarnen medan de vuxna samtidigt beskrevs
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som i avsaknad av den potentiaj barnen erbjöds; "Sannolikt får ni, mina unga vänner, uppleva en sådan utveckling av vår flygtrafik, som vi äldre endast kan drömma
om. Ja, lycka !illl" (8 15)
35 860, 1935MI:S, 19351016 s 9.
36B60, 1935Ml:6, 19350117 8 1,2.
37B60, 19351vf1:6, 19350117 s 2, min kursivering. Programmet handlade om en
pastorsexpedition.
38B60, 1935MI:6, 19350117 s 1,2,3.
39B60, 1935MI:G, 19350221 och B60, 1935MI:7, 19350321 82 f.
4°B60, 19351\11:7, 19350321 2 f. lvfedan Nordisk FalllilJebok i och för sig framställdes
som bra men alltför dyrt. Almanackan var "så billig, att varenda människa t.O.m.
varenda pojke å flicka har råd att köpa den."
41B60, 1935Ml:G, 19350109 s G.
42B60, 19351\11;6, 19350109 s 3, 4.l\1ajs odlades inte i Sverige medan Chilisalpeter
framställdes i Sverige och i Sydamerika.
43B60, 19351\11:6, 19350116 s 5 även 6-7. Wcijne var dock intc entydig i sitt budskap. Senare säger han att exporten år beroende av att man "måste [... J köpa av
utlandet."
.
4-1Detta förklarades bl a med "dc statliga stödåtgärderna" som satts in, 1935:16 s 47
och 59. Se även 1935:65. I Alva & Gunmr I\fyrdal (1934) s 105-107 beskrevs
också behovet av skyddstullar och att skydda de svenska arbetarna från utländsk
konkurrens.
45I3GO, 1935MI:G, 19350115 8 3.
-16Program där sådana exempel finns: B60, 1935!1!I:G, 19350109, 19350115,
19350116, 19350117, 19350123, 19350304 och 19350306. 860, 1935MI:7,
19350327,19350401, 1935040S, 19350411.
47 860, 1935MI:7, 1935040183,7 f, II f, 14 och 1360, 1935MI:S, 19351014, s 1-9.
I programmen om John \X1eslcy, Nathan Söderblom och Hnmo Liljefors förekom
beskrivningar av resor till Amerika eller Frankrike och vad som skedde där som
viktiga led i deras personligiletslltvcckling.
48SF 1935:31 s 57.
49 860, 1935MI:7, 19350401 s 1 och I3GO, 1935Ml:S, 19351014 s l.
50B60, 1935MI:G, 19350311 s l-G, siirskilt s G.
51B60, 1935Ml:6, 19350311, s 2--4, citat s 2. Programmablrcn avslutar med att
beskriva "rovriddarborgen" som en "lckshlga" där tre vaktOlästarpojkar kan leka
"turk och riddare" när hlfisterna gått hem, s 6. Han skapar således ytterligare en
koppling mellan nu och dåtid och mellan dc lyssnande barnen och historien.
52B60, 1935M1:6, 19350311, s 1-6. Svensk/svenskarna upprepades dva gånger.
Samtliga exempe!: "svensk historia", "svenska ryttare", "svenska faltmarskalken",
"fruktade svenskarna", "svcnskarnas framtvingande", "svenska högkvarteret",
"svenska språket", "underminerade svenskarn'a", "inte [... J förtjusta i svenskarna",
"hans svenskar" och "vi nutida svenskar". Jfr Herbert Ting:;ten (1969) s 203 om
hur "svensk" var ett sätt att markera en nationell självkänsla i skolböcker under
slutet av ISaO-talet.
53 1360, 1935MI:6, 19350311 83.
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54 19350311, s 4, B60, Skolr:l\11935:11. Språket användes för att skilja ut svenskarna
på ett positivt sätt. I manus stod "och svenska språket klingade nog främmande
mot alla dc andra munarterna." Tack vare det blandades inte svenskarna ihop med
alla de övriga "munarterna" och samtidigt gjordes en indirekt koppling till det ursprungligen svenska territoriet, nationen Sverige,
55B60, 1935Ml:6, 19350311 s 3, Jfr sändningen "1 Hansans dagar" B60, 19351U:7,
19350415 s 11 där Valdemar Atterda!:.P.l brandskattning av Visby framställs som
förkastligt.
S6Helger gjorde två program för skolradion år 1935, 19350320 och 19351120, Båda
tog med barnen på resor utomlands även om det egentligen var svenska förhållanden som beskrevs. Här studeras B60, 19351.11:7, 19350320, s 1-6.
57B60, 19351\U:7, 19350320, s 1. Sändningen började: "Idag ska ni få följa med
mig,,," Och avslutades "Tack för ressällskapet!" (s 6),
58B60, 1935Ml:7, 19350320 sI, 2.
59B60, 1935Ml:7, 19350320 s'2.Jfr Herbert Tingsten (1969) s 206 om hur liknande
ord användes i skolböcker före och efter sekelskiftet 1900.
60B60, 1935M1:7, 19350320. Se även citat nedan. I programmet upprepades att
"Svenskarna bibehålla gärna sitt eget språk i det främmande landet."(s 5) Aven
språket marl,erad vem som var svensk: "Deras tungomål avslöjar dem. }\.ven när de
talar engelska, hör man deras landsmåls brytning." (s 2) Men Helger talar också om
att "svenskarna är alltid angelägna om att också lära sej engelska,"(s 5) Liksom på
"kyrkogården där ute, Det fanns många gravstenar med svenska namn och bibelspråk på svenska." (s 2) Det var framför allt den svalka som golfströmmen erbjöd
som gjorde "ett idealiskt klimat" som "svenskar och andra nordeuropeer kan trivas
l Kalifornien," (s 1) 11m klimatet gjorde också att det landet fordrade komplicerade
bevattningsanläggningar för att kunna brulms. Se vidare diskussion nedan,
6lB60, 1935Ml:7, 19350320 sS.
62B60, 1935Ml:7, 19350320 s 5, min kursivering.
63B60, 1935Ml:7, 19350320 s 5, min kursivering, "Våra svenska vänner i ,,," (s 5),
64B60, 1935i\f1:7, 19350320 s 2. Helger påpekar också att svenskarna inte tyckte om
"att amerikanarna visste så fasligt lite' om Sverige." (s 6) Han beklagar detta men
ifrågasätter också "våm kunskaper om avlägsna länder", (s 6) Han menar att okunskapen är ömsesidig och bör förbiittms. Och det är ju det hans program ska bidra
till, vilket han dock inte säger rent ut
65B60, 1935I\f1:6, 19350306 s 7, understrykning i original. Fler exempel finns på hur
den svenska naturen och dess betydelse beskrivs, Det behandlas i avsnittet om Sve~
rige.
66B60, 19351.11:6, 19350306. Det bergsparti, "denna av naturen resta mur", som går
genom Angermanland betyder mycket för klimatförhållanden, växt- och djurvärld,
befolkningens arbetsliv och språket, enligt programmakaren, (s 2) Se även Värner
Rydcn (1923, 1935) s 5 som menar att "dc sydliga delarna av vårt land" varit be~
bodda i 10 000 år. Under 6 000 år har denna "jord, där vi nu bo" Vtlrit befollmd av
"vår folbtam, Sl'ellsktlnJtl,", kursivering i ori!,tina1. Det odlingsarbete som startat då
hade lagt grunden till samtidens förhållanden. Det var före Moses dag.u och före
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byggandet av pyramiderna i Egypten, enligt H.ydcn. Befolkningens resliga växt, det
ljusa håret och de blå ögonen hade sitt ursprung från befolkningen i Sk1ne.
67Sc Ronny Ambjörnsson & Aant Elzinga (1968, 1987) s 100-103,352 om bakgrunden till dessa ideer och s 290 f om dess betydelse som maktfördelningslära
inom politisk filosofi. Jfr Aven J,ars 'l'riigårdh (1997) s 262-272 om hur en svensk
nationalkaraktär konstruerats i relation till naturbeskrivningar. Se även Grvar Löfgren (1989) s 16 och Fijr.wenskl1illgen mi Slwige (1993) s 99, 180 ff om nationaliscringen av naturen.
68Enligt Nils EdJillg (1996) t ex s 90-108, 121-127, 177-186 var det ett sätt att
plädcra för egnahemsrörelsen och motverka emigrationen till Amerika.
69Värner Rydcn (1923, 1935) s 15.
7°Vårner Ryden (1923, 1935) s 15.
71Värner Ryden (1923, 1935) s 16.
72Nils Olof Bruce (1935) s 206. Skolans uPPhrift var överföra "kulturarvets skatter",
s 177-182.
73Nils OlofBnlCe (1935) s 188, 189.
HB60, 1935l\11:8b, 19350918 s 1. Bo Willners ledde en frågestund .i studion och
introducerade Sven Hedin. Jfr även FE 1935:7 s 40 där Bertil Danielsson läggcr ut
texten kring Hedins och andra svenska upptäcktsresenärers bedrifter.
"SI' 1935:33 s 6.
76B60, 1935M1 :8b, 19350918 s 1, understrykning i original. Innan Hedin sa dctta
hade Bo \'I/illners sagt att "jag vågar: fönltsätta att det är första gången doktorn talar
till så många på en gång, som nu sitter i sina skolor över hela landet och lyssnar och
gom är tacksamma att ni personligen velat avEig&l<1 ett besök i skolradion." (s 1)
17 19321102, programtiteln var: "Med Vega längs nordostpassagen", SI' 1932:20 s
35-36.
78 19321123, programtitcl var: "Med Nordenskjöld mot Sydpolen", SI" 1932:20 s
39-41.
79jfr Värner Ryden (1923, 1935) s 15: "Sverige har frambragt många gtora naturforskare, framstående uppfinnare och berömda upptäcktgresande - allt otvivelaktigt bottnande i svenskens intresge för naturen,". Aven s 140: "Den vetenskapliga
bildningen står i vårt land mycket högt. [... J Vårt land har också ett betydande antal
världsberömda vetenskapsmän, och vårt folk kan utan självöverskattning såga sig,
att det helt och fullt bär sin andel av arbetet för det vetenskapliga framåtskridandet i
världen."
80S e t ex "Sveriges odlade jord och befolkningsfördclning" I och 11,19311007 och
19311014 av Helge Nelson, fem program av överdirektör Viktor Ekerot om "Ett
svenskt småbruk" från samma år 19310112, 19310114, 19310116, 19310119 och
19310121, Aret efter gjorde Ekerot också en serie om sex program kallad "Ji;n studieresa" där olika aspekter av skötseln av jordbruk togs upp 19320111, 19320113,
19320115, 19320120, 19320127 och 19320203. Eller samma Ekerots program
"Genom Svedges bygder" 1-111 år 1933 19331011, 19331101 och 19331108.
Samtliga uppgifter från SI" 1931:12 och 14, 1932:17, 1933:24. Den här typen av
program ha dock försvunnit år 1935.
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8lB60, 19351\-11:8,19351002 s 1,2,3. l likhet med andra vetenskapsmäns och upp~
täcktsresandes beskrivningar av sina bedrifter användes könsmetaforer när Hedinexpeditionens insatser framställdes för skolradions lyssnare. Det handlade om
att tränga in i och kartlägga jungfrulig mark Naturen var en kvinna som mannen
skulle ta i besittning, jfr Carolyn l\lerchant (1980). l\fetaforernas roll studeras av
Evelyn Pox Keller (1985).
"BGO, 1935Ml:8b, 19350918 s 1,2,4. Jfr FB 1935:7 s 44 där Sven Hedin uppges ba
förve~klibl1tt "sin vackra ungdomsdröm" och genom sina "Hirder i Asiens okända
trakter har han blivit erkänd som vår samtids största geograf och upptäcktsresande."
"BGO, 1935M1:8, 19351002 s 2 f.
B~Jfr t ex Kathleen Jones (1993) s 102~142, 236~245 för en diskussion om hur
ledarskap legitimerats med hänvisningar till personliga markörer, t ex kroppshållning och röst gett auktoritet. Ledarskapet har därmed givits en legitimitet på biolohtiSka grunder i stället för att se sådana uttryck som socialt meningsskapande. Hedin
beskrivs som i besittning av flera av de markörer som ofta används för att legitimera auktoritet.
B5Hedins egen version 19350918 Hörners 19351002. Citat 1360, 1935111:8b,
19350918 s 1.
"BGO, 1935M1:8, 19351002 s 2.
87BGO, 1935M1 :8b, 19350918. BGO, 1935M1 :8, 19350925 och 19351002.
B8S e t ex 1360, 1935M1:8, 19351007 s 2 f: "Den som aldrig varit i en riktig öken kan
knappast förstå den stämning som rådcr där. Man gripes oemotståndligt av en
känsla av hjälplöshet inför det oändlif,'1l. och övermäktiga. Man blir yr av det starka
solskenet. Icke ett moln, icke en vattendroppe, ingen skugga. Bländande ljus,
obarmhärtig hctta, lömskt lurande torka. Tystnaden är övervälcli!,'1lndc och nästan
skrämmande. [...1 Då och då fangsias ögat av något överraskande. Där ligger den
döda kroppen av ett störtat djur i sanden, brutalt urholkad av blodtörstiga schakaler, gamar och korpar'['..] Bristen på vatten gör f..i.rden genom öknen till ett mycket
besvärligt företag." I skolradiohiiftet 1935:33 s 18 stod om Sinai: "Brist på vatten
och livsmedel samt giftiga ormar göra en vandring genom öknen farlig och skrämmande." Det var endast genom två manlig.l starka ledare som folket nådde "till
slutet av sin mödosamma vandring,". Sändningen B60, 1935Ml:9, 19351201 år inte
så utförlig i beskrivningen av öknen men det är där som lammen kan irra bort sig
och det är där som rövare, vilda djur och taggiga, törniga buskar finns. Det är dår
döden hotar.
89B60, 1935T\fl:7, 19350410 s 2, Programmet fortsätter: "Att' curopeerna blevo
förvånade, då de funno, att dessa så i<allade vildar vom driftiga åkerbmkare, säger
sig sjiilvt." Se även B60, 19351\[1:7, 19350425 s 1, 6 hur "AggiägganJe däggdjur"
delas in i "lägst stående", vilka var "oss mest fjärran av alla också i geografiskt hånseende", "outvecklade ung.u", "andra klassens däggdjur", "högre, av riktig.l dåggdjur".
90B60, 19351\[1:7, 19350410, s 2----4. Sändningen om Sydamerika började med en
beskrivning av ett både fuktigt och hett klimat respektive torrt och kallt, kombinationer som framstod som ohälsosamma, kanske för att de bröt mot dc giingse di337

kotomierna kallt/fuktigt och to-rrt/hett. Där människorna "funnit sig väl tillrätta"
rådde däremot ett "hälsosamt klimat",
91Jfr Brita Uppman (1978) s 41, 47 f om hur litterära besluivningar av samer och
indianer liknade varandra och s 37 om hur samerna var "kulhlrmänniskor".
92B60, 1935M1:7, 19350410 s 3, 4, 8, även s 2: "Att europeerna blevo förvånade, då
de funna, att dessa så kallade vildar voro driftiga åkerbmkare, säger sig självt. 1fen
jag misstänker, att dc blevo ännu mera förvånade, när de märkte, att indianerna
saknade alla våra europeiska husdjur."
93SF 1935:33 s 32-34, Längre fram i kapitlet studeras programmet enskilt.
9.J.B60, 1935Ml:7, 19350403 s 13: "Deras hud har mörknat och barknat under solen.
De har större motståndskraft än vi." Och s 5 "Vi säjer adjö åt våra svartmuskiga
medpassagerare och klappar deras små halvnakna barnungar på kinderna [... ] Solen
träffar oss som en störtsjö av smiUt bly, ,,," Se även B60, 1935Ml:7, 19350410 s 2:
Indianerna var"ett underligt folk, brunt till fårgen" (s 2) "europeerna l'" J gingo till
anfall mot de bnll1hyade invånarna. På stora områden stoda dessa och stå den dag,
som idag är, på en mycket låg kulhlflllvå, men på ~n del håll och då framför allt i
bergstrakterna hade de nått en hög utveclding." (s 2)
95B60, 1935Ml:7, 19350410 s 12: "Den fattiga befolkningen har all möda i vädden
att kämpa sej igenom de kalla vintrar, som ibland hemsöker Centralspanien. [.. ,J
Hur mycket lättare skulle vi inte kunna uthärda den stränb.-aste köld än denna värme.!.. ,] Kölden kan man alltid skydda sej emot." Även s 4: "i klimatiskt avseende
hör till de mest påfrestande i Europa,
96.Förutom de exempel som redan angivits Se även B60, 1935"1\11:7, 19350410 s 115 där skillnaderna mellan torka, köld, sterilitet och välstånd, värme och vatten flera
gånger förstärks av t:1rgkontraster, t ex mellan "svartmuskib.-a medpassagerare" och
"solen .. , smält bly" (s 5) eller s 14: "Vi blir förvånade över att här finna den ena
fina villan efter den andra med trädgårdar som riktiga små oaser i torkan. Det är
förmögna familjer från :t\Jadrid, vilka liksom Filip II funnit platsen lämplig.
97Jfr t ex sändningar om elektricitet och teknisk standardisering i Sverige 19350404,
19350411 och 19351025. Samt om kommunikationsleder 19350118, 19350306 och
19351016. Hygtrafikens utveckling 19351120.
98R60, 1935M1:8, 19351002, s 4. Se även R60, 1935M1:8b, 19350918 om hur
kommunikationer ska binda samman kontinenterna.
99R60, 1935Ml:8, 19350925 s 1.Jf, 19351023 och 19350410.
100Jf, B60, 1935M1:7, 19350320.
101 1360, 1935111:8b, 19350918 s 5, Jfr Herbert Tinbrsten (1969) s 247 f om Hedins
idylliserande beskrivningar av Asien, Afrika och Sydamerika.
102B60, 1935Ml:8, 19350925::> 1, B60, Skolr:M1935:III. Jfr med hur ett nomadiserande liv framställdes som negativt om indianer i Sydamerika 19350410, E60,
Skolr:1\J1935:II, samer 19351023, 1360, SkolcM1935:II1 och zigenare i F13 1935:33.
Mongo1crna beskrevs ändå i relation till den natur där de bodde, fast det var en
positiv naturbeskrivning, s 1.
103 1360, 1935M1:8, 19350925 s 1. Det sägs att de mongoliska priisterna bar "hattar
som se ut som romerska hjälmar" och jfr kommande citat nedan från 19350918.
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Referenserna till siden, brokad och korall framhävde också en indirekt likhet med
europeisk kultur, s 6.
lo-lB60, 1935:L\f1:8b, 19350918 s 5. Trots den vänskapliga rc1ationen fanns en välståndsskillnad, B60, 1935Ml:8, 19350925, s 3 f: "Jag måste för övrigt här framhålla
att det är med glädje och stolthet man iakttar det betydelsefulla barmhärtighetsverk,
som våra svenska missionärer utföra bland de fattiga och sjuka i T\fongoliet."
105jfr Anthony 1), Smith (1986, 1994) s 28 f som menar att framhävandet av gcmens~aper som fortfarande bebor sina "ursprungliga hem" är en verksam föreställ~
ning i nationsskapande processer, t ex mongoler.
106B60, 19351\11:8, 19350925 s 7, samtliga personexempc1 är män.
107Se t ex B60, FIV:l, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 4 och Sr. 1934:39 s
858 av Henrik Eerglind för skildringar av betydelsen att skapa "hörbilder" för att
öka lyssnarnas möjlighet att först1- vad som sades.
1081 Gösta I\fotells program B60, 1935Ml:8, 19350925 var det den manliga delen av
befolkningen som beskrevs i sändningen. Han rörde sig bland hövdingar, lamor
och höga ämbetsmän. "l\longolkvinnorna" - framställd som en enhetlig kategori
alltså - nämndes en gång i samband med hur dc klädde sig inför en fest. I skolm~
diohäftet finns ett fotografi på en kvinna och ett på ett barn. Båda är närbilder så
att betraktarna ser detaljer i klädedräkt, hår och anletsdrag. jfr Yuval~Davis (1997) s
45 f som påpekar hur kvinnor ofta skapas i roller som reproducerare och bärare av
kulturella markörer som kan hänföras till kläder, utseende och högtider. J fr även
Ann I\fcClintock (1995) s 30 f om hur vetenskapsmän beskrev de länder som utforskades som kvinnor. De skulle upptäckas, tas i besittning, namnges, befruktas
och ägas.
I09S e t ex E60, 19351\11 :8b, 19350918 s 1,4, för citat. Jfr även James R. Ryan (1995)
s 65 f, 72-74 om hur fotografier som använts i vetenskapliga expeditioner skapat
föreställningar om länder som tomma och därmed oproblematiska att ta i besittning.
11°1360, 1935111:8b, 19350918 s 6 f, mina kursiveringar.
l11B60, 1935hlj,8b, 19350918 s 7.
112B60, 1935Ml:8b, 19350918 s 3.
113B60, 1935Ml:8b, 19350918 s 3.
114S e även om hur engelsmännen byggt "Världens länf,tSta undervattenstunne!"
19350220, SI" 1935:31 s 22-25. Fotografierna av det pågående arbete liknar på
flera sätt de som beskriver hur man bygger vägar i Sverige, jfr s 17 f. Elektriciteten
och bilismen lyfts [mm som positiva aspekter i båda texterna samt i progmmmet
om Sverige. Vad som konkret sades i sändningen om tunneln iir ovisst eftersom
manuskriptet saknas.
115B60, 1935hl1:6, 19350121 s 2 och B60, 1935Ml:6, 19350122.
116B60, 1935Ml:6, 19350121 s t.
117B60, 19351\11:6, 19350121 s 2, 5, 8, 13, T första programmet bmi'llaf/e skolbarnen
om vad dc upplevt och i det andra läste de upp hur dc sk,it1'/ om samma saker.
liSjfr Kathlcen Jones (1993) s 102-142, som ställer frågan om "Vilken kunskap
som värderas?" som ett sätt att synliggöra hur genus konstmeras via sociala och
kulturella föreställningar.
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119B60, 1935I\J1:6, 19350121 s J. Andra program där urli verkligheten användes
som positiv markör var 19350123, 19350304, 19350417, 193505250ch 19351127. I
några fall i samband med, eller som garant för, en annan positiv aspekt, nämligcn
"realism". Detta att programmen skulle framstå som direkta rapporter ur verklighetcn var en illusion eftersom programmen var skrivna och repeterade i förväg, se
diskussionen om metod och material i kapitel ett. Jfr även B60, FIV:1, SkolraLiiokonferensen 18--------19/5.1935 om hur flera lärare menade att skolradion kunde ge
något "ur verkligheten" till skolbarnen,
120Se diskussion om programformer och programmakare i kapitel två,
1'lSe Ilemik Berggren (1995) s 150-153, 162-164, 181-184.
122B60, 1935M1:9, 19351106 s 1-12, citat s 2. Dct är för mig oklart vem som gjort
programmet. På manuskriptet står namnet på en folkskolcpojke från Linköping,
men inledningen är gjord av Berglind. Berglind förekommer genom hela programmet som frågeställarc. Verkar tveksamt att pojken själv skulle ha slcrivit det så. Kanskc har en ursprunglig text av pojken använts som utgångspunkt medan Berglind
sedan lagt till sin egen roll?
123B60, 19351[1:9, 19351106 s 2. Ordagrant: "inte bara Sveriges historiska minnen
utan ävcn dess natur och nutida näringsliv'.
l"E60, 1935Ml:9, 19351106 s 4.
I25B60, 1935Ml:9, 19351106 s 6.
I26E60, 1935Ml:9, 19351106 s 6.
I27E60, 1935Ml:9, 19351106 s 4, 9.
128B60, 1935M1:7, 19350321 s 8 f. På s 7 talar de om "avbildningar av lyxblanketter.
De ä väldigt bra, för dom glömmcr man ju, hur dom ser ut."
I"B60, 1935Ml:7, 19350415 och B60, 1935Ml:9, 19351113. Se även E60,
1935M1:8, 19351014 s 7 f där främlingar från andra delar av Sverige gjordes till
något positivt: "'Staden [Göteborg] är folkrik på handlande, seglande, militärcr och
främmandc folk som stöta till från hela landet, varför här är myckcn roullancc, så
att inbyggarna mår väl och äga sköna och vackert möblerade hus.''' Det är Linne
som citcras i manuskriptct
l30SF 1935:33 s 32.
I3IB60, 1935Ml:9, 19351023 s 1-8. Enligt Bri' Uppman (1978) s 178, 176 hade
Bergfors skrivit om samernas skolundervisning i Från 0:gd och tJi/dIJJtlrk (1917) och i
NorrboltfIJ l och 2 (1921). Se Brit Uppman (1978) SO!JIbiillet ocb sO/JJert/o 1870-1925
för en gcnomgång av synen på samerna i litteraturen och i den politik som utformades på central och lokal nivå, Se även Amy van T\Jarken (1993a) och (1993b) för
beskrivningar av hur samer framställts i folkskolans läseböcker och Folkskolalls
/Jorl/tidlling under slutet av 1800- och början av 1900-talct. De har bcslcrivits som
pittoreska, exotiska och romantiska i tidningarna.
132B60, FIl a:1, av 886 rapportcranLie skolor svaradc 865 på frågan om "Fem bästa
program". 334 röstade på En dag i... och 388 röstade på Barn och bmndf.'lfa som
bästa program,
133SF 1935:33 s 32, min kursivcring. Jfr med sändningarna om Linne, Olaus l\fagnus
och Liljefors där san1lna kulturclla yttringar beskrivs fast där karaktäriscras hur
svenskhet skall wra.
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I.3-l-Nils I-Ierlitz (1935) s 7 f talades om "Iapparna" som en annan "ras", Herlitz skilde mellan sådana svenska medborgare och sådana som var det på grund av sin
"härstamning", Brit Uppman (1978) s 42--45, 52 ger en historisk framställning av
hur samer framställts i litteraturen och blivit dedömda med avseende på rastillhörighet Se även s 53-59 för en jämförelse med hur negrer och indianer blivit framställda i USA.
135SF 1935:33 s 32. Jfr Bdt Uppman (1978) s 42 f.
136SV 1935:33 s 32. Jfr Brit Uppman (1978) s 47-50 om litterära beskrivningar av
samernas "anpassning till fjällvärden" respektive jordbrukare,
I37Jfr med hur Värner Ryden (1923, 1935) s 13 f framställer hur Sverige "anlade"
kolonin "Nya Sverige" i Amerika. De svenska kolonisterna visade "rättvisa och
mänsklighet mot de indianska urinbyggarna och levde därför i fred med dem. Andra europeiska kolonier förde ett sannskyldigt utrotningskrig mot indianerna; svenskarna ensamma benämndes av dem 'våra vita bröder'. Detta drag av humanitet
visar även vår egen inre historia,". Indianerna åtnjuter status i den meningen att de
hör till sitt territorium. Samtidigt beskrivs inte svenskarna som att de lägger beslag
på något, de bygger bara vidare i fred och samförstånd, Se även SF 1930:7 s 26 hur
delar av Amerika "blev tidigt bebyggt från Europa," Eller hur "emigrationen" från
Europa resulterade i att "slätterna uppoillades", "Buffelhjordarna nedskjutas, indianerna besegras och sättas på reservationer." (s 28).
I3sSF 1935:33 s 32.
I39sr 1935:33 s 34, l sändningen B60, 19351\'11:8, 19351023, beskrivs rörligheten:
"som med sina renar än vistas i fjällen, ibland nära gränsen, t.o.m. på andra sidan
om den - sommartid - än nere i skogslandet - vintertid,"
14°jfr Nils J-Ierlitz (1935) s 140-157. Jfr Brlt Uppman (1978) s 47 som påpekar att
samer och indianer som "lägre stående folk" i slutet av 1800-talet men med skillnaden att samerna skulle överleva eftersom inga "civiliserade folk" kunde bosätta sig i
fjällvärlden.
141SF 1935:33 s 33. jfr Brit Uppman (1978) s 4S ff om huruvida samernas överlevnad bestod i att bli bofasta eller ett fortsatt nomadiserande liv enligt litterära beskrivningar.
WSF 1935:33 s 33 f, citat s 34.
143jfr Anthony D, Smith (1986, 1994) s 24 som menar att valet av namn på en gemenskap är en viktig markör för inkludering och exkludering.
14-1SL 1935:23 s 589 f. jfr även med hur ett program från 19321012 aven skriftställare framställde samerna, Förutom att män får inta en plats i beskrivningar och
fotografier från familjelivet är tonfallet betydligt mer positivt. Här sades "dc svenska lapparnas land" och "vårarenskötande nomader" och dc ~r "en del av Sverige."
De är inte underkastade renarna utan de som styr dem. Kåtan är "en hygienisk och
ditt behaglig bostad," Deras liv är hårt men också "spännande". De är "[s]tarka"
och "härdiga" samt "vänliga, hjälpsamma människor, därför skiljs man från dem
med saknad i sinnet." SF 1932:19 s 51-53,
1451360, 1935:t\H:8, 19351023 s 1. Observera barnens brytning med K i stället för G
i gomorron,
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146B60, 1935I\f1:8, 19351023 samtliga citat s 1. Där inget annat anges är citaten
nedan från denna sändning.
I47SF 1935:33 s 32 och 33, se särskilt s 33 figur 3.
148Bergfors tillade om "abstrakta begrepp".
149Läf 1935:42 s 3.
15(}Läf 1935:42 s 3.
151Jfr Brit Uppman (1978) s 40 om hur samernas begåvning framställts i litteratur.
152SF 1935:33 s 32.
153jämförande citat är hämtat från sändningen om Bruno Liljefors E60, 1935i\f1:9,
19351127.
154På de fotografier som publicerades i skolhäftet syns endast barn i skolrelaterade
situationer; sittande i och stående utanför "skolkåta", sittande med pennor och
papper under en lektion i det fria och texten lyder "En rymlig skolsal.", sr 1935:33
s 32 f.
155Porskningsresenärerna och skolbarnen placerades i samma roller. En skillnad var
att skolbarnen fick utforska det egna samhället, träna sig i att upptäcka vad som
fanns omkring dem. Ett sätt att bygga denna föreställning var att låta skolbarnen
ställa frågor till dem de mötte för att erhålla kunskap som redan existerade. Hedin
presenterades däremot som upptäckare av något okänt, något som ingen tidigare
haft kunskap om. Hedin och hans expeditioner drog slutsatser från sina egna iakttagelser. Vägvisarna var endast verktyg för att få tag på det tidiE,'1lre outforskade.
156[ilJ 1935:8 s 48.
15Tt'.fotivet överlappar således det jag talade om i kapitel fyra, nämligen att skaffa sig
rikedom eller egendom. Stefan Mählqvist (1977) s 145 f och 150 talar om motivet
"Att söka sig ut i värklen på egen hand" under rubriken familjekonf1ikter medan
andra rese- och äventyrsskildringar betecknats som äventyrsmotiv. Jag har inte gjort
en sådan uppdelning utan betraktar även motivet "Att söka sig ut ...." som del av
ett rese/äventyrstema. Jag har även inkluderat drömresor där barnen i berättelserna
somnat in och därigenom genomfört en resa.
158FlJ 1935:1 s 5, 1935:2 s 9, 1935:3 s 13, 1935:4 s 21, 1935:5 s 25,1935:6 s 33,
1935:7 s 37, 1935:8 s 46, 1935:10 s 58, 1935:11 s 65, 1935:12 s 69, 1935:13 s 73,
1935:14 s 82, 1935:14 s 85, 1935:15 s 94, 1935:15 s 97, 1935:20 s 126,1935:21 s
140,1935:22 s 145, 1935:23 s 150, 1935:25 s 161, 1935:28 182, 1935:29 s 189,
1935:30 s 197, 1935:31 s 206,1935:33 s 213, 1935:34 s 220, 1935:35 s 225,1935:36
s 233. Sidhänvisningen anger var en berättelse börjar. Dessutom infördes vid nio
tillf:1llen "Bisses småhistorier" som var korta betraktelser över märkliga händelser
och/eller platser, FB 1935 s 18,43, 67,98, 110, 154, 166, 178 och 194.
15?FB 1935:1 s 5-hemma bra men det är ett nytt hem, rR 1935:2 s 9, 1935:7 s 37,
1935:8 s 46, 1935:11 s 65, 1935:13 s 73-hemmet och rikedom, 1935:14 s 85,
1935:15 s 97,1935:21 s 14Q.-----.hemmct och rikedom, 1935:29 s 189, 1935:30 s 197,
1935:36 , 233.
1601"B 1935:3,13,1935:4 s 21,1935:13 s 73, 1935:15 s 94,1935:20 s 126, 1935:21 s
140, 1935:25 s 161, 1935:28 s 182, 1935:31 , 20 I, 1935:34 s 220, 1935:35 s 225pojkarna får snarare en belöning iin rikedom.
161S C t ex FB 1935:23 s 150 respektive 1935: lOs 58 och 1935:22 s 145.
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162Undantag var FB 1935:4 s 21, 28 s 182 och 35 s 225 där män var författare och
FE 1935: 13 s 73 där en kvinnlig författare har en flicka som huvudperson.
I63FB 1935:3 s 13, 1935:4 s 21, 1935:13 s 73,1935:15 s 94,1935:20 s 126, 1935:21 s
140,1935:25 s 161, 1935:28 s 182, 1935:31 s 201,1935:34 s 220, 1935:35 s 225pojkarna får snarare en belöning än rikedom.
16-1]fr t ex 1935:20 s 129 "Både kung och folk gladde sig även åt, att nu skulle dc få
fred för den förskräcklige rövaren l.Jarodör." "?,[aka dej undanl sa Nicke, för ser
du, jag ska in och tala med lmngen." (s 126)
165De positiva egenskaperna beskrevs t ex i termer av att vara "modig", "klok" och
"rådsnar", se FB 1935:3 s 13-16. Huvudpersonerna behövde dock inte vara ärliga
och präktiga i generell mening. I foB 1935:4 s 21 smet huvudpersonen först från
sina tjänster hos en gumma som hjälpt honom och sedan lurade han kungen för att
få prinsessan. Och ändå gick det väl för pojken. I flera berättelser lurar pojldlUvudpersonen troll, t ex FB 1935:3 s 13. Det är snarast pojkarnas listighet som belönas.
I66FB

1935:20 s 129,

167FB 1935:20 s 129. Ullbtnrnsorden refererar till att det var med hjälp av ett garnnystan med en tomte gömd inuti som pojken fick hjälp av sin farmor. Det var farmoderns stuga han från början gett sig iväg till kungen för att rädda undan greven.
Till skillnad från andra berättelser där pojken i slutet gifter sig var flickan ingen
prinsessa utan ur samma klass som pojken.
168FB 1935:1 s 1. Teckningen har ingen anknytning till resemotivet.
169I'B 1935:31 s 201.
170FB 1935:34 s 221.
I7IFB 1935:20 s 128,
172I"B 1935:22 s 145 och I"B 1935:10 s 65. Tre av tretton berättelser som författats
av män var uppbyggda kring ett drömtema med en pojke som huvudperson. Fömtom dc två nämnda även Fil 1935:1 s 2. En kvinna författade en berättelse om en
pojke och hans mamma, foB 1935:36 s 233, och en med en flicka, FB 1935:6 s 33.
Dessutom fanns tre dikter av kvinnor om hur en pojke drömde sig bort, F13
1935:20 5130,29 5192,31 5206,
I73FB 1935:22 s 147,
17-1foB 1?35:22 s 146. Mannen gick in i stallet där han "får det varmt och gott. Var

det inte det jag sa! [...] Nu är han nöjd och belåten, och det är jag innerligt glad åt."
Berättelsen avslutades med konstaterandet att "rätt ska vara ditt!" (s 147)
l7SfoB 1935:10 s 58. Fler citat av drottningen: "vi äro hänryckta över att ha dej
[KungsfJärilenJ än en gång välbehållen hos oss. [... J Ord kunna ej heller uttrycka, i
vill,en stor förbindelse vi alla känna oss stå till din tappra befriare, general Gadd," (s
59)

176FB 1935:29 s 192 f. I likhet med hur manliga författare beskrev pojkarnas/månens upphöjda perspektiv som gjorde allt synligt påpekades hur
"sagobokens hela värld / låg utbredd för hans blick." Bland allt det vackra som
bredde ut sig riktade Lasse sin blick mot flickan som framträdde som äventyrets
mål.

1771"B 1935:29 s 193. / betyder ny rad i ori bJ1naltexten.
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178FB 1935:1 s S-hem bra me.n det är ett nytt hem, FB 1935:2 s 9, 1935:7 s 37,
1935:8 s 46, 1935:11 s 65, 1935:13 s 73-hem och rikedom, 1935:14 s 85, 1935:15 s
97,1935:21 s 140-hem och rikedom, 1935:29 s 189, 1935:30 s 197, 1935:36 s 233.
179PB 1835:8 s 46 och FB 1935:14 s 83.
IS0J?B 1935:8 s 46,48. Mor Kaffepanna var äldst och "därav i åtnjutande av respekt.

lIan upprepade en liknande fras: "Att bara ge sej iväg, i stället för att ha det lugnt
och skönt här hos oss.. Ja, se ungdomen nu för tiden förstår jag mig rakt inte pål"
Tidigare citat: "ty hon tyckte som så, att hemma är ändå bäst." "Han hade helt enkelt gått raka vägen ut i vida världen, ut mot nya äventyr."
181FB 1935:14 s 83, 84.
182FB 1935:14 s 83 f. 1{ot slutet utbrast jätten i något som kan kallas en hyllning åt

alla flickor, en hyllning som nästan antog religiösa dimensioner: "Aldrig skulle han
ändå kunna göm dem något illa, så länge sådana varelser som detta lilla flickebarn
fanns på jorden." (s 84)
183[<,B 1935:20 s 129. Dikten hade inget resernotiv.
""FB
185FB
186PR
18JFB

1935:28
1935:28
1935:28
1935:25
18SFB 1935:25

183.
183.
186.
161, 162.
s 161-165. Pojken "blev" gift med en prinsessa. Aktiviteten förla-

s
s
s
s

des till henne på ett annat sätt än hos manliga författare där det var tvärtom, flickor
som "blev" gifta med pojkar.
189J7B 1935:25 s 165. Pojkens sociala avancemang påpekas: "Det var inte illa det, för
en fattig pojke, som inte ägt mer än ett matsäckskny te när han gav sig ut i världen."
190PB 1935:13 s 73 och FH 1935:14 s 82. Se även berättelser utan äventyrsmotiv
men där flickorna befinner sig utanför hemmet t ex FB 1935:20 s 137 där en flicka
utsattes för en manlighet som framställdes som farlig, listig och hotfull: "Ful och
led var Skålegubben att se på, men ändå hade han fått för sig, att han skulle ha en
ung och vacker flicka från bygden att gifta sig med. Därför snodde gubben omkring
överallt, där ungdomen samlades tilllck om sommarkvällarna. Var dct dans på en
loge, så kunde man vara säker på, att trollfulingen stod någonstans i buskarna och
gloddc. Se, han skulle titta efter, vilken av töserna han skulle ha, förstås. [... 1 Nu
förstod hon hur trollet hade lurat henne." Det var när systrarna samarbetade och i
hemmet smidde en plan som dc kom på hur de skulle överlista gubben. Hotfullheten eliminerades när flickan sedan gift sig och befann sig hcmma. Sc ävcn FB
1935:5 s 28 där Näcken hotade flickor, vilket en flicka avvärjde. När flickans far
och bröder kom till platscn vägrade dc att acceptera flickans insats och flickornas
upplevelse av Nlicken.
191 1935:33 s 213. Dcn cnda berättelsen med cn sådan personsammansättning år
1935.

I92FB 1935:33 s 213-215. 1Jaja Synnergren hade illustrerat berättelsen.
193FB 1935:33 s 213.
I04PRI935:33 s 213.
195B60, MI9351:6, 19350118 och 19350220.
196FB 1935:11 s 64.
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I97FB 1935:33 s 213.
I98FE 1935:33 s 214.
!99FB 1935:33 s 214. Jfr FR 1935:20 s 127 då en "tattarkvinna" och hennes barn

beskrivs: "Var det inte en trollkärring som stod där, svart i hyn och med lysande
bmna ögon, som tittade fram under ett trasgrant rött huckle. Det klack till i farmor,
och hon blev nästan lika rådd som katten, / 11cn så räckte den främmande ut sill
hand och bad ödmjukt om en allmosa. Så bmkadc inte trollen göra, det visste farmor. Och med ens förstod hon, att den främmande var en kringstrykande tattarkvinna. [...J Då hörde hon ett pipande från säcken, som den främmande bar på ryggen. Farmor tittade dit och fick se en svart hårtott, som stack upp, och under den
syntes ett par klara, svarta ögon och den näpnaste lilla rosenröda mun, ja allt, som
hör till ansiktet på ett litet tattarbarn."
200FB 1935:33. Där inte annat anges är citaten nedan hämtade från denna berättelse.
201FE 1935:33 s 215.
202P1l 1935:33 s 215.
,o3FB 1935:33 s 215.
204FR 1935:33 s 215.
20'FE 1935:33 s 215.
20GV.I Bondegaard (1979), uppslabT$ord: l"yrväppling.
207Nils Herlitz (1935) s 7 och Värner Ryden (1923, 1935) s 5-18.
208Jfr Gunnar Richardson (1963) s 122-178 om hur ett klassiskt bildningsideal
kämpade mot ett modernt i slutet av 1800-talet när latinundervisningen var under
debatt. Ett 1,lassiskt bildningsideal förbands av motståndarna med en Järdomsskola
som var ytlig, flärdfull och med rötter i något utländskt. Alternativet var en nyttoinriktad bildning präglad av utvecldingsoptimism där folk, kultur och nation stod i
centrum. Jfr även Bengt-Göran I\fartinsson (1989) s 79 f.
209Bengt~Göran 1fartinsson (1989) s 81-85.
210jfr Gunnar Richardson (1963) s 122-178.
211Jfr Yvonne Hirdman (1989) s 25-98, Jan Larsson (1994) s 14Q------.148, 181-198
och Hjördis Levin (1997) kap. 1.
2!2J fr Ake Holmberg (1999) s 25-30 Om hur Sverige och Europa framställde sig
själva som överlägsna andra länder och kulturer i historieskrivning från 1700-talet
och framåt. Perspektivet blev än tydligare när de inspirerades av Darwins teorier i
slutet av 1800-talet cHer Ronny Ambjörnsson (1994) s 96-102. Lars Trägårdh
(1990) s 31----4-1 om hur begreppet folk givits mening och varit verksamt för att ge
svensk nationalism ett demokratiskt innehåll i jämförelse med Tysklands folkbegrepp. Samuel Edquist(1998) s 93-100 skriver om hur en nationalistisk historieskrivning använt negativa beskrivningar av friimlingar.

Noter till kapitel 6
INorman Fairdough (1992) s 4 tillmäter diskursiva hiindclser eller handlingar (eng.
evtnts) där det sker en interaktion mellan språk och social handling en stor betydelse niir det gäller att förstå hur sociala föriindringar äger rum.
2Henrik Berglind (1934) s 8 f och SL 1934:39 s 858 om hur detta kunde gå till.
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3Gösta Bergman (1934) Henrik.Berglind (1933) och (1934). Se även kapitel två för
en vidare diskussion om prognunformer och programm01kare.
41 kapitel två visade jag hur Henrik Berglind och andra folkskolliirare var de som
proftlerades sig via den här typen av argument.
SSammanlagt sex program med medverkande barn ingår i kapitlet. Programmen är
uppbyggda som dialoger mellan två eller flera personer och urvalet täcker in de
olika konstellationer av barn och vuxna av olika kön som fanns representerade i
1935 års produktion. Flera av programmen har diskuterats i tidigare kapitel. De sex
sändningarna har valts ut bland sammanlagt 16 program där barn medverkade.
6Enligt Norman Fairclough (1992) s 140 f tolkas hög grad av kontroll som uttryck
för makt. Ju mer kont.roll desto större makt. Pairclough analyserar mediatexter för
vuxna och uttalar sig inte om relationerna barn-vuxna, vilket jag gör med utg.\ngspunkt fdn Paircloughs sätt att tolka samtal.
7Norman Pairclough (1992) s 140 ff och 145-147.
8Norman Fairclough (1992) s 140 ff. Se iiven Fairc10ugh (1995) s 125-149.
9B60, 19351\11:6, 19350118, s 1-8, citat s 1. Ett program där vägväsendet, ingenjörskonst och elektricitet också hölls fram som markörer för en modern tid var
"Viiddcns längsta undervattenstunnel", 19350220, SI' 1935:31 s 22-25.Ilär är det
inte ett modernt Sverige som beskrivs utan ett modernt Europa.
IOSL 1934:39 s 858 "Verkligheten föres in i skolan. Hur ett skolradioreportage
kommer till."
"BGO, 1935Ml;G, 19350118 s l.
12B60, 1935M1:6, 19350118, Sjögren "vore jag bra tacksam" (s 1), "jag är intresserad av att höra" (s 2), "jag såg" (s 2), "jag har sett" (s 6). Eleven Ragnar talade i
jagform men aldrig när han ställde en fråb>n.
13B60, 1935Ml;G, 19350118 s 2 f.
"BGO, 1935Ml;G, 19350118 s G och i SF 1935;31 s 17 f.
151<'ör skolradion gällde dessutom att barns deltagande ocksr\ användes av programmakare för att motivera organisatoriska förändringar vad gällde såväl nya programformer som ett nytt innehåll och nya programmakare, se kapitel två. 1 PB
uppmanades också läsarna att ta del i tidningens innehåll genom att siinda in material, vilket kommer att visas nedan.
lGS e tabell sju i bilaga tre för en presentation av programmen.
17jfr tabell sju i bilaga tre och B60, 1935J\11:6, 19350221 s 1-17 och E60,
1953111:7, 19350314 s 1~9. Ebba Berggren som gjorde siiminingen 19350314
anges inte med yrkestitcl i programhäftena men var folkskollärarinna. Hon gjorde
ett till både form och innehåll mycket likt program 19351104. Heimes sändningar
rönte mycket uppskattning både i lyssnarrapporter B60, 1"11 ,l:! och i SL 1935:52 s
14G6.
18.Jfr tabell sju i bilag..l tre och B60, 19351\11:6,19350227 s 1-11. Under hösten
sändes ett till form och inneh111 mycket likt program av s'amme m'all, E60,
1935Ml;9, 19351204 sl-9.
19Samma person hade gjort båda sändningarna, forstmästare Humid Vestman. En
forstmästare var en skogsmästare.
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20Jfr tabell sju i bilaga trc och 1360, 19351.11:6, 19350109 s 1-8 och 1360,19351\11:6,
19350123 s 1-16. 19350109 delar den vuxne lärarrollen med en flicka, som också
ställer ett stort antal frågor.
2lJfr tabell sju i bilaga tre och B60, 1935Ml:7, 19350321 s 1-12.
22B60, 1935Ml :6, 19350221 s 3.
2JB60, 1935M1:7, 19350314 s 2, 7.
24B60, 1935M1:7, 19350321 s 1-12.
25B60, 19351\11:6, 19350227s 1-11. En uppenbar skillnad jämfört med siindningen
med vuxna 19350118, är att pojkarnas frågor är korta medan den vuxnes svar är
väldigt uttömmande och i detta blir en stor obalans i samtalet.
26B60, 1935M1:6, 19350227s 4 f. I just det här programmet har stora delar strukits
troligtvis på grund av det var för långt. Strykningar som gjorts på grund av ordval
finns också. Till exempel så har "Gubbarna" ersatts med "Karlarna" och "jobbade"
med"arbetade".
27B60, 1935M1:6, 19350109 och 19350123.
28B60, 19351\11:6, 19350109. Jfr 19350118 där folkskolläraren använder jagform när
han ställer frågor. Ragnar gör det när han ger svar. Inga andra deltagande barn använde jag. Tilltal med förnamn förekom endast av vuxna till barn och pekar både
på intimitet och en slag:; jämlikhet mellan de talande. Men det är samtidigt en markering av status. Endast vuxna med hög status kunde tilltala barn med lägre status
med förnamn. I dessa sändn.ingar användes det oftare till pojkar än till flickor, vilket
kan tolkas som att relationen man-pojke gjordes mer intim, jfr Perry Ahlgren
(1978) s 73, 90, 95 r, 102.
29B60, 19351\11:6, 19350109 s 1,2,6,7,8. Ragnars framställning var en framgångsskildring där pappan fick huvudrollen. De kunskaper Ra!,'l1a.t fick visa upp i sina
svar och yttranden var relaterade till samma sfår, nämligen lantmannaarbetarcns,
och Ragnar gjorde sig på ett indirekt delaktig i sin fars framgång. En bild som förstärktes när läraren bad pojken ta med en hälsning hem."
30B60, 1935M1:6, 19350109 s 6 r.
31 1360, 1935f\n :6, 19350109 s 1 f, 4. En gång i programmet använde läraren flickans
förnamn och det var för att kommentera det intresse hon visat för köksväxtodling s
4: "Lisa: Vad är det i den här säcken, som det står 'Trädgårdsgödsel' på? L. [Olof
Berg]: Jag förstår att du är intresserad av det Lisa, du som är så duktig med
köksväxtodling."
321360, 1935f\I1:6, 19350109, Tre frågor ledde in samtalet på nya spår s 2, 4, 5.
33B60, 1935111:6, 19350109 s 3. rier exempel på Ra!,'l1ars sätt att använda jag och
hänvisa till sig själv: "Jaa då, jag har skriv.it två sidor fulla!" (s 2), "Det där känner
jag igen. Det är Svalöfs sorter." (s 4), "Det vet jagl Det ska vara att behandla utsädet
med, så det inte kommer sjukdom på säden."(s 4). J,äraren använde till övervägande
del vi och ni i sändningen. Endast fern gånger talade han om sig själv i jagform,
varav två fick minska auktoriteten i det sagda genom att upplysa om att det var
spekulativt: "så tror jag" och "jag tror".
3-1BöO, 1935Ml:6, 19350109. Ragnar, t ex: "Chilesalpetern finns f:1.rdig i stora lager i
Sydamerika. Man behöver bara rena den, och sen exporteras den till andra länder.
Kalksalpetern gör man i fabriker. Och kvävet får man ur luften med elektricitet." (s
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2 Q, "j\fan säger, att säckarna är plomberade, Och så sitter dct en lapp på dom, där
det sår en hel del om hur säden är."(s 4), "Jo, 1933 gick omsättningen upp till
115.000 kronor. För 1934 är det inte riktigt klart än."(s 7), "Jo, det finns ju en massa andra föreningar bland lantbmkarna här. Vi är med i ","(s 7),
35B60, 19351-11:6, 19350123, citat s 1. I anslutning till programmet utlystes en täv~
ling. Sc ävcn Sf 1935:31 s 21. Det vinnande bidraget författades av två pojkar och
sändes B60, 1935i\f1:7, 19350321, "Olle läggcr om" s 1----4, Det beskrev två pojkar
i ett samtal vars innehåll till stora delar liknade denna sändning, dvs att det pläderaue för sparsamhet, friluftsliv och ett allmänt sunt leverne. Dock saknades en vuxen
och någon flicka. Vänskapen mellan pojkarna var den drivkmft som skulle få dem
att spara. Vänskapen uttrycktes bl a i den gemensamma visionen att de som vuxna
skulle ha varsitt hus s 4: "Olle: Ja skäms riktigt över min slöhet. Att ja inte tänkte på
att spara fömt. Ja tror, att ja också ska köpa en villa, när ja blir stor. Ska vi bo grannar? Arne: Ja, varför inte, [l,fin villa ska vara röd me vita knutar. Olle, Min me '1"
"'B60, 1935MI:6, 19350123,1 och SF 1935:31 s 20,
37H60, 1935~11:6, 19350123 s 1-15.
J8Mot detta talar att flickan på Andcrssons uppmaning utför flera räkneoperationer
i Kalles budget. Jfr Inger Hammar (1996) s 269-329 om hur ekonomiska förehavanden i en offentlighet i praktiken var förbeh:'l1lct män. Kvinnor kunde sköta hushållsekonomin, se Nils Edling (1996) t ex s 329-332 och Angela RundCJllist (1989)
s 210--215. Som iinkor fick kvinnorna ökade bcfogenheter s 308--314.
J9B60, 1935Ml:6, 19350123 s 4--14. Margit fick också bemöta den vuxnas inträde i
samtalet och förklam situationen för honom. Margit pekade ut Kalle och hans problem. Hon talade samtidigt om sin egen åsikt, vilken Andersson instämde i s 4 f;
"Andersson: Go dag. Va står ni här ute för? Margit: Jo, Kalle ska gå ur laget, De
tycker ja är dumt. Andersson: De tycker ja me. )\1' det nåt särskilt? Kalle: Ja har inte
rå."
40B60, 19351.fl:6, 19350123, s 14 f. /klll:Ji/1 sliI/=strykningar i manuskriptet. Här
övertog Andersson en strategi som Margit introducerat. Innan Andersson trädde in
i samtalet hade Margit erbjudit sig att låna Kalle den 25-öring han behövde för att
kunna vara med i laget. Kalle avböjde. i\fen när ledaren i slutet erbjöd Kalle den 25öring han behövde tog Kalle emot den, vilket både Andersson och "Margit nu insisterade p,t
41Jfr Perry Ahlgrell (1978) s 88, 90, 96.
42B60, 1935t!l:6, 19350221 och B60, 1935Ml:7, 19350321.
"B60, 1935M l:6, 19350123.
"B60, 1935Ml:6, 19350221 s 1.
45Med undantag för Ingvalls inledande fråga,
"'B60, 1935~1l:7, 19350321 s 1,6.
47R60, 1935l\fl:7, 19350321 s 8. Även s 9: "M.: Fröken, här har ja skrivit opp Cnrlssom telefallnummer. De ii välan dtt?"
·I8B60, 1935~1l :7, 19350321 s l, B60, Siwir:M1935:11.
49R60, 1935111:6, 19350123 s 3 f, 12. / klll'Ji/1 sliI/=strykningar i manuskriptet.
SOB60, 1935[\11:6, 19350123 s 1----4, 12. Margit var nedlåtande mot pojkarna i fler
fall än de som redovisats j excerpterna ovan: "Usch va pojkar ii larviga"; ",..varför
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du inte kan springa om en flicka än gång"; "Bråka inte, småpojkar"; " ...luktar inte
tobak som du gör"; "... pojkar som röker"; "kaffepojken."
SlInger Hammar (1996) s 269-329 och (1998). Hammar menar att de kvinnliga
ftlantroper som i praktiken var aktiva från 1800-talets andra hälft intc såg sin verksamhet som cn del av offentlighetcn utan som agerande i enutviJgad privat sf1r. Se
även Angela Rundqvist (1989) om hur kvinnor ur de högre stånden inte hade hand
om kontanta medel i hushållet och dc skötte inte sin cgcn ekonomi under 1800talets ~lut och vid 1900-talets början.
52Läf t ex 1935:11 "Om flickors och pojkars intressen och yrkesval" och 1935:15 s
5
53Nils Edling (1996) t ex s 329-332. röre 1933 hade skolradions utbud en tydlig
anknytning till egnahemsrörelscns ideal med program om småjordbruk i Sverige, se
SI' 1931:12 och 1932:17 för exempeL
54EGO, 1935111:G, 19350109 och 19350110.
55B60, 1935M1:6, 19350109 6 f, min kursivering.
"BGO, 19351111:G, 19350109 s 1, Gf.
57B60, 1935111:6, 19350109 s 4, min kursivering.
58B60, 1935M1:6, 19350110 s 5, 7-11 pojkar, s 13 flicka. Se även program 1934
och 1936 då programmakaren följde med och beskrev flickorna i aktiviteter som
hade med mjölkning att göra.
"SI' 1935:31 s 8.
60EGO, 19351111:G, 19350227 s 5.
61EGO, 1935111:G, 19350121 s la, 17.
62Se t ex Geograplij' aNd ill/pmialislJJ (1995), Lena Eskilsson (1996), Carolyn 1ferchant
(1980), Ann McClintock (1995). Jfr även kapitel två om innehållet i Läf samt kapitel
fem om "Hedinexpeditionen".
63BGO, 19351111 :G, 19350121 s la.
61EGO, 19351111:G, 19350121 och 19350122. Särskilt i ett exempel 19350121 fick
pojkarna framstå som experter även om ett traditionellt kvinnligt område. Det var
när eleverna efter en flickas beskrivning aven "sportig" kvinna skulle gissa exakt
vilka kläder kvinnan haft på sig. Plickorna fick svara helt fel medan en pojke fick ge
ett helt korrekt svar; hon hadc pjäxor, raggsockar, toppluva och stickad tröja,".
65EGO, 19351111:G, 19350122 s 6 r, 11 r,IG.
GGB60, 1935i\f1:6, 19350122 s 16. Endast en pojke "hann" läsa sin text. Att tidcn
inte räckte till var troligen ett sätt att försöka uppnå en känsla av att programmet
var "en verklig h~inddse" och inte uppläsningar från manuskript, se kapitel två för
vidare kommentarer om hur prognunmen kom till.
67BGO, 19351111:G, 19350122 s 16.
G8B60, 1935.:L\f1:6, 19350121 s 4 f. När cn flicka påpekar det felaktiga mcd ordet
"järnvägare" instämmer programmakaren mcn vidhåller ändå att man kan anviinda
den förkortningen, 19350122 s 16.
69EGO, 1935111:7, 19350321.
70Se B60, PIV:1, Skolradiukonferensen 18-19/5 1935 där program om telefonerande föreslås specifikt för flickor. Tclegmfistyrket var sedan ctt par deccnnier en
viktig arbetsmarknad för kvinnor.
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71B60, 19351\11:9, 19351104 s L j\ven s 1: "Sigr.: 1\Jåste man lära sig skratta ocksål
E.R.: Det kan man av naturen, som väl är. 1\1en man Hr inte lägga ~ig till med
skrattavanor. Inget 6tnpflabb, inget fnis:'>ande och inte för mycket gnäg6tande, utan
klart och friskt."
72De kunde också vara fåf.inga, vilket inte var bra, enligt Ebba Berggren. l\Jen hon
gav en dubbeltydig bild av detta för flickor skulle både tänka på att se ~;nygga ut och
akta sig för att bli fåfänga.
73B60, 19351\11:9, 19351104 s L För att hon förde ett "sånt oväsen." Indirekt återgav Ebba Berggren ett traditionellt kvinnligt överklassideal niir hon inte vill ha oljud
eller för yviga beteenden omkring sig utan lugn, ro och kroppskontroll,". Jfr t ex
Angela Rundqvist (1989) s 48---85, 296-322 och Karin Joh,lI1nisson (1994) passim
om hur kvinnor borde uppträda.
74R60, 19351\[1:7, 19350314 s 4. Ebba Berggren gav också uttryck för ett budskap
som kan tolkas som disciplinerande. Framför allt pojkarna skulle tänka på att inte
överanstränga rösten vare sig på fritiden eller i skolan. I skolan hFilpte "läraren eller
lärarinnan" till med detta men på fritiden skulle barnen disciplinera sig själva.
75Dumrath (1916) passim ger med utg~ngspunkt från synen att biologiska skillnader
slmlle ge:'> specifika sociala innebörder enligt en modell där mannen stod för aktivitet och offentligt liv medan kvinnan var passiv och orienterad i en privat sHr. För
senare forskning om detta se t ex Karin Johannisson (1994) där kvinnlighet och
sjukdom blev kännetecknande för dc högre klassernas kvinnoideal. Arbetarklassens
kvinnor var däremot friska och starka.
761l60, 193511l1,9, 19351104 och B60, 1935M1,7, 19350314,
nSonja Svensson (1983) s 53 [, Strategin är lil<a gammal som barntidnin6"'genren,
från 1700-talet.
7SBengt Nerman (1978) s 4 f.
79Se t ex FB 1935:5 s 31.
sOUnder året publicerades sex redaktionella brev med insändare
FR
1935:3,5,18/19,20,33 och tre korta kommentarer FB 1935:8; 12; 13.
81 FB 1935,20 s 133,
82Bisses historier s 18,43,67,98,110,154,166,178,194.
"1 ' B 1935,5 s 31.
"PR 1935,20 s 133,
"FB 1935,20 s 133,
"FR 1935,20 s 133,
87pR 1935,20 s 133,
88FB 1935,20 s 133,
S'JpB 1935:33 s 218. j\ ven FB 1935:3 s 17 och 1935:5 s 30. Ett exempel finns cliir
slumpen uppges vara helt bestiimmande i FR 1935:20 s 132: "Jovisst! Där hittar jag
överst eIlliten saga, och dcn tar jag." Prisnämnd. i PR 1935:5 s 30 där fön;tapristagaren "glömt den cna hästens ben" men teckningen var trots dctta "utmärkt". Exempel på andra omdömen var: "har inte följt sagans berättelse [... 1 men bilden är så
lustig och trevlig [...J bra teckning av [... J hedersomniimnallde [... J en synnerligen
omsorgsfullt utförd bild. [... J ha gjort bra bilder av.
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90Detsamma giillde när redaktionen slwlle tilltala läsekretsen. Då beskrevs inte redaktionen som "jag" eller en "övertomtegubbe" utan som "Vi, alla tidningstomtepojlmr, önskar ... ". Den låga statusen kunde skapa föreställningar om likhet och
gemenskap, citat.FE 1935:18/19 s 122.
"FB 1935:20 s 133.
92FS 1935:18/19 s 122. Aven 1935:3 s 17: "Farbror Övertomtegubben säger..",
1935:5 s 30: "prisnämnden, [... J övertomtegubben själv samt Tecknar-Trisse och
Målar-Nissc" och 1935:28 s 187 "tryckmästaren". Dessa beteckningar användes av
den tidiga redaktionen, jfr Sonja Svensson (1983) s 104 f.
"FB 1935:18/19 s 122.
94.FE 1935:18/19 s 122 f. Detta gållde också när Bisse själv som "jag" hälsade till
"er alla".
95F131935:20 s 134: "alla flickor och pojkar" upprepas två gånger. Det påpekades
iiven att det fanns olika priser för pojkar och flickor: "[...] för det är allt mångt och
mycket, som ni gärna slmlle '1/ilja ha av det uppräknade, inte sant? Och det finns ju
olika saker för pojkar och flickor."
"'FB 1935:18/19 s 122 f.
"Citat Ffl1935:20 s 132.
98Vilket var vanligt fram till 1920-talet enligt Sonja Svensson (1983) s 167 f, 186188.
99Se t ex Bengt Sandin (1995a) och (1995b) och Maria Sund kvist (1994).
100Exempel på omnämnande är FS 1935:3 s 17: "Barbro. Du ska ha tack och glöm
inte att hälsa moster Ellenl", övriga exempel: 1935:3 s 17-18 där 6 flickor omnämns, 1935:5 s 30 med 17 flickor, 1935:8 s 54 med 1 flicka, 1935:12 s 71 med 1
flicka, 1935:18/19 s 122-123 med 3 flickor, 1935:20 s 132-133 med 3 flickor och
1935:33 s 218 med 1 flicka. Sammanlagt 33 flickor. 1935:33 innehåller 1 okänd.
!OIExempel på omnämnande är 1935:3 s 17: "Einar Ericsson i Häpplinge skola ska
också ha tack för snällt brev." Övriga exempel är 1935:5 s 30 med 5 pojkar, 1935:13
s 78 med 1 pojke och 1935:20 s 132-133 med 1 pojke. Sammanlagt 8 pojkar.
1935:33 innehåller 1 okänd.
101F13 1935:20 s 133.
I03Jti' analyscn av "Agalös" i kapitel fyra och "Fyrväpplingens äventyr" i kapitel fem
där över och under användes i samband med framställningar av statusskillnader.
IOIFB 1935:18/19 s 122.
losFflI935:18/19 s 122.
I06"fl 1935:20 s 133.
1070rvar Löfgren (1989) s 16 och För.fI'eIIskllingm mi Slwige (1993) s 55. Även Karin
Nordberg (1998) s 249-251.
losFolkskolläraren som företrädde de vanlig., medborg,una gjorde referenser till
skolan och skolbarnen vid ett flertal tillfallen vilket på ett indirekt sätt skapade en
föreställning om att folkskolan och folkskolebarnen inkluderades i det, som det
fmmstiilldes, viktiga projekt som den "muderna vägfnlgan" utgjorde.
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Noter till kapitel 7
ISI. 1933:27 s 614, mina kursivcrin bl<1f.
2Jf( t ex I framlidens (jälls! (1986), Jan Larsson (1994) passim, Dm st'fllska /ilode/lm
(1994), Henrik Berggren (1995).
JSi\OB, excerptsamling med avledningar s 580 f. Ordcn var: "11cdborgartåg [.. J
offentligt tåg i samband med medborgarfest eller annan tillställning av allmän, samhällelig karaktär." "}'fedborgarhus [, ..] offentlig byggnad uppförd aven stad för
dess representation och för sociala och kulturella sammankomster o.d."
"Medborgarfest [... 1 offentlig fest till Hmnde av händelse av allmän, samhällelig
karaktär." Under 1930-talct blev också Södra bantorget i Stockholm omdöpt till
fvfcdborgarplatscn och i samma veva iordningställdes ett medborgarhus. Storkho/ms
gallllJaJl1II (1982), sökord: jI,[cdborgarplatsen.
4SAOB, excerptsamling med avledningar 1931. Jfr Roger QvarseJi (1991) som förklarar socialdemokratins upprepningar att "lyda lagen" som ett sätt att värna om de
:;vagares rätt i samhället.
sSOLJ 1935:10 s 49-52. Tre av utredarna var från H.adiotjiinst, Seth Ljungqvist,
Gustav Reuten;wärd och beredningens sekreterare Yngve Hugo.
6Proposition 1935:164 citat s 6.
7jfr Pia Lamberth (1991) s 35 ff.
8Alva & Gunnar l\fyn..lal (1934 andra upplagan) s 260.
9Alva & Gunnar Myrdal (1934 andmupplagan) s 258-260, citat s 320.
lOAlva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 262-276. Till och med den "nya
gl<olan" beskrevs som gammalmodig. Det var "den folkliga bildningsrördsen" som
hölls fram som "ett modernare skojideal än det samtida skolväsendet i övrigt.", citat
s 275.
IIBernt Gustavsson (1992) skriver om olika traditioner inom folkbildningen, bland
annat hur föreläsningen stod mot studiecirkeln med sjiilvvcrksamhct. Anne-1,i
l,indgrcn (1996) har påtalat likheten mellan studiecirkelverksamheten och arbetsformerna l,ring skolradio. Karin Nordberg (1998) kopplar också samman studiecirke1formen inom folkbildningsrörelsen och de lyssnargrupper som uppmuntrades av
Radiotjänst.
12B60, Fl:1, "Några av skolmdiotls problem" s 9. Se även SF 1929-39.
I3Tomas Englund (1986) s 126-140, 216-2240ch Gunnar Richardson (1978) s 52
f. j fr även Snllsk Ldmr/idlliJlg år 1935 när ämnet medborgarkunskap diskuterades.
14Ett exempel pr. att självverksamhet var en efterfråg,ld och önskviird egenskap
också i arbetslivet visar SOU 1935: 17 om hur ett tjänstgöringsintyg borde utformas.
Bland de egenskaper som dknades upp som önskvärda kom "kunskaper" på åttonde plats efter l. "begåvning", 2. "allmän mogenhet", 3. "förm:lga av {jäIiJs/älldig/
omdöme" 4. "förmåga av il/i/id/d', 5."organisationsförmåga", s 9 mina kursiveringar.
15Jfr Alva & Gunnar I\lynlal (1934 andra upplagan) s 261-276 där "Skolans uppfostrinht$mål" diskuteras.
161\lva & (Junnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 273, kursivering i original.
17 1\lva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 276 f.
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18Kjell Östberg (1996) passim och (1997) passim samt Lena Eskilsson (1991) passim, Jfr I,ars Trägårdh (1990) s 38 ff om hur folkhögskolorna skulle utbilda arbetare
och bönder i en sådan anda,
19Gustav Ekeberg (1932, 1938), Gerda Lidforss af Geijerstam s 11-14.
20jfr Les1ey Johnson (1993) s 8 f för en diskussion omkring detta,
21B60, 1"1:1, "Några av sl<olradions problem" s 3 f.
"SOU 1935:1, jfr 19350109 och 19350110.
"SOU 1935:9, jfr 19350227 och 19351204.
"SOU 1935:6, jfr 19350510.
"SOU 1935:17, jfr 19350117.
"SO U 1935:2, jfr 19350404, 19350411 samt 19351025.
"SOU 1935:7, SOU 1935:12 och SOU 1935:23, jfr 19350118, 19350220 och
19351016. Även de tre sändningarna om Hedinexpeditionen 19350918, 19350925
och 19351002 samt "En flygfärd till England" 19351120,
28Citat FR 1935:29 s 189 aven FB 1935:8 s 46 och 1935:14 s 85, I serien
"Snurrebocken" av Einar Nore1ius fanns en uttalad kritik mot entusiasmen att pröva nya saker. Huvudpersonens byggen och konstruktioner slutade i att han blev
förlöjligad, se t ex Fil 1935 om en motorsläde s 32, om segelflygning s 72, om ett
radioreportage s 92 eller om att bygga en sportstuga s 236,
29 19350320, jfr Sten Carlsson & Jerker Rosen (1961, 1980) s 558 som menar att
detta var fördelaktigt för Sverige, Aret innan hade ett annat handelsavt\ll slutits med
England, ett land som också omfattades av framgångsoptimistiska beskrivningar i
skolradion, dels i sändningen "En fiygf.1.rd till England" och dels i "Världens längsta
undervnttenstunne1, "
lOSOU 1935:10.
)ISOU 1935:16 och SOU 1935:65.
32Särskilt tydligt i SOU 1935:16, citat t ex s 47, 59,
33jfr Ake Holmberg (1999) s 25-30 där han visar att detta var ett svenskt och europeiskt sätt att framställa omvärlden som under tidigare århundraden men blev
filer utmejslad i en sammansmältning med Darwins teorier under slutet av 1800talet. Eller Ronny Ambjörnsson (1994) s 96-102,
3~Röster i Radio 1930. Våren 1930: Professor lIans WaJlengren höll två föreläsningar i ämnet "i\fänniskans hiirstamning", Tre fotografier illustrerade programmen;
"en schimpans, en negerpojke och orangutang". Doktor Gösta BackOlan talade om
"De nutida människoraserna". Fotografier på "Europeiska rastyper: i övre raden
germansk och alpin typ; i den nedre italiensk och armenisk." Hösten 1930 höll professor Sven WicJ.:sell fyra föredrag om "Befolkninb'"Sutvecldingen och nativitetsnedgången" I programannonseringen står "att det kunnat påvisas, att nativitetens nedgång varit hastigast i de ekonomiskt och socialt framgångsrikaste befolkningslagren,
vil1<a förmenas vara bämre av de värdefullaste arvsanlagen." Här räknas också
"Olika rasers folkmängd i procent av hehl befolkningen" upp, Doktor Bertil Nystri)m höll tre föreEisningar om "Vad nativitetsnedgången har i följe."
35Jff KjeJljonsson (1991) s 116,
36VB 1936 s 9,
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37Ake Holmberg (1999) s 25--;--.30. jfr även 1Jagnus Berg & VefOnica Trepagny
(1999) s 10 f.
3SKjellJonsson (1991) passim.
39UlIa Lundqvist (1979) s 66-70, Jfr Sonja Svensson (1983) s 33-36,42-44 och
Bengt-Gönlll i\fartinsson (1989) s 108 ff om lårarnas insatser för att få till stånd
skolbibliotek under slutet av 1800- och början av 1900-talet
4°Proposition 1935:164 citat s 8, I Programrådet slås fast att man inte ska fåsta sig
lyssnarnas synpunkter när dessa gick emot ett högre bildningsideal A35, AH:1. Se
Karin Nordberg (1998) passim om folkbildningen i radio.
41Lars~Ake Engblom (1998) s 38, 40, Jan KUllse (1969) s 30 och VB 1932, En radioapparat kunde ocbå utnyttjas av flera hushåll eller ställas upp i en offendig lokal,
se Nordiska !\fuseets frågelista 1967: 190,
42jfr Lars Furuiand & l\hry 0rvig (1979, 1990) s 176, Ett annat sätt att komma
"verkligheten närmare" var via tillämpningen av praktisk psykologi i undervisningen, enligt makarna Myrdal Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 259,
43Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 210 f, citat s 211.
44lIemik Berggren (1995) s 150-153, 162-164, 181-184.
45B60, ÖI:1, Folkskolldramas Tidning 1933:33 s 830,
46Se t ex Gustav Ekeberg (1932,1938) s 14,319 och s 118, Frågan om omfattning~
en av KF:s tryckning av radioprogram vore intressant att studera ytterligare, libom
innehållet i de program som sändes.
47Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 105,
48Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 106, samtliga citat.
49Alva & Gunnar 1Iyrdal (1934 andra upplagan) s 107.
50;\!va & Gunnar I\Iyrdal (1934 andra upplagan) s lOB. jfr även .rubriken
"Sambandet med fmktsamhetsutvccklingen" s 169,
51Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 108. Skandinavien var en enhet,
inom dess gränser kunde ett fritt utbyte ske,
52Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 109, Se även s 175-183 om hur
en svensk jordbrul\spolitik borde bedrivas och s 228 om hur skolbespisning ska gc
den egna nationcns barn god näring och samtidigt avsiittning för den egna nationens jordbruksprodukter.
53S0U 1935:16 och SOU 1935:65, Citat SOD 1935:65 s 23, Se även s 56 "Om
skydd för den inhemska marknaden". Att som Myrdals tala om
"immigrationsspärrar" eller andra folk från länder med lågre välstånd som ett hot
mot arbetskraften gjordes dock inte i dessa SOU:n.
S-IAlva & Gunnar p,fyrdal (1934 andra upplagan) s 110, My.rdal talar om "detta avstängningens tidevarv",
55Det lades också fram en Utredllillg IJled fors/ag 0111 egllahel)Jskollslllellter hos IJlfslJållJlillgssällskapen 1935:28. Chefen för den 1928 anordnade Statens Egnllhemsstyrclse, Viktor Ekerot, som gjorde program i skolradion till år 1933, förestod utredningen.
56Lars Triigårdh (1990) s 25-54,
57J,arsjönses (1999) s 124--140, citat s 125,
SilLars Jönses (1999) s 135 f,
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S9Stcn O. Karlsson (1993) passim. Se även 1faria Göransdotter (1999) s 449---474
för en beskrivning av 1930-talets bostads- och heminredningsideal.
60Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 229.
"SOV 1935:65 s 37.
62S0V 1935:16 s 59.
6350U 1935:28 s 12, spärrad stil i orib>-inal.
6+S0U 1935:28 s 73, Egnahemsstyrelsen argumenterar för att inrättandet av egnahemskonsulcnter ska komma till stånd i den statsunderstödda egnahemsverksamheten.
6sJfr Sten Carlsson &]erker Rosen (1961, 1980) s 557 som talar om att åren 19331934 stod för en "exceptionellt stor bostadsproduktion" och att detta var ett utslag
för iden att medborgarnas välbefinnande i större utsträckning än tidigare skulle vara
samhällets ansvar.
66Alva & Gunnar l\[yrdal (1934 andra upplagan) s 317-325, citats 319.
67Alva & Gunnar Myrdal (1934 andra upplagan) s 135. Se även s 125 f, 150 f och
181.
68De böcker jag valt är Nils lIeIgers ~Mfdborg(Jrbok flir 1ffJgdolJlssk%r (1917, 1930),
Värner Rydens j}[fdborgarkllllSkd} flirJ0I1så'lIlIillgs- och dNdra flngdolJlsskolor (1923,1935)
samt Gustav Ekeberl:,>S UJlgr!olJlf!ls IJIfdborgarbok (1932, 1938), Gustav Ekebergs bok i
medborgarkunskap skilde sig från dc övriga framför allt därför att den var upplagd
som en antolobri där olika författare bidragit med korta artiklar. l';keberg har själv
inte författat någon text utan tycks ha fungerat som uppdragsgivare och redaktör.
Något som inte påpekades men som förefaller anmärkningsvärt är att kvinnor författat fyra av artiklarna.
69SL 1935:14 s 328 f. Nils Helgers och Värner Ryuens läroböcker är båda stmkturerade på liknande sätt med kapitel om hemmet och familjen, kommunen, kyrkan och
staten.
70Värner Ryden gjorde program 1929 och 1930, Helger gjorde program återkommande men två år 1935. Gustav Ekeberg gjorde program första gången 1936 men
deltog i konferensverksamhctcn redan 1935, AllIJJihmd dJlI'iSlliNgar ... 1929:1 och SF
1930-36, i\ v dc författare som bidrabr1t med artiklar i hans bok förekom Nils Helger, Otto R. \'\fagnsson och Harald Hallen i skolradion. Både Nils Helgers och Värner Rydcns böcker har ingått i 'l'omas Englunds (1986) avhandling.
71Nils IleIger (1917, 1930) s 7. Versaler i original.
72Nils I-hJger (1917, 1930) s 7.
73]fr Nils Edling (1996) s 190-212,332-335. Den enda avvikelsen är att mannen
hm barnen nära sig utomhus, både pojken och flickan. De bnlkade annars vara i
moderns niirhet.
74Värner Ryden (1923, 1935) s 5-18, citat s 5, kursivering i original. Se IIerbert
Tingsten (1969) s 207-216 som för en diskussion om RydcllS sätt att framställa
det svenska.
75Värner Ryden (1923, 1935) s 6, kursivering i original.
76Gustav Ekeberg (1932, 1938), d:r Gärda Lidforss af Gcijcrstam s 7-15, d:r Bertil
von Friesen s 15-25 och museiintendenten Gustaf MUllthe s 25-33.
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77Gustav Ekeberg (1932, 1938).J...funthe s 26 liknade hemmet vid medborgaren och
menade att det saknade betydelse om dc var fula eller vackra, Huvudsaken var att
de var goda och nyttiga, det vill säga ändamålsenliga.
78Gustav Ekeberg (1932, 1938), von Friesen, citat s 23, Lidforss och r.funthe hade
fokus på städerna, skisser och fotografier beskrev också hyreslägenheter.
79Gustav Ekeberg (1932, 1938), von Pricsen s 23 f, citat s 24.
80Gustav Ekeberg (1932,1938), von Friesen s 24,
81 Gustav Ekeberg (1932,1938), von Friesen s 15-17, citat s 15,
82Gustav Ekeberg (1932, 1938) se Lidforss af Geijerstam, citat s 14. Hon talar om
att "dc specifikt kvinnliga egenskaperna göra sig t,.-ällande", Det är alltså biologiska
egenskaper som ska komma fram hos varje kvinna, Annars är kvinnan ingen kvin~
na. I pojkrummet råder däremot, med samma naturliga självklarhet "den mest pittoreska oordning", citat s 11 och 12,
83Gustav Ekeberg (1932, 1938), Lidforss, citat s 11 och 12,
B-tGustav Ekeberg (1932, 1938), Lidforss s 11-13, citat s 12,
85Gustav Ekeberg (1932, 1938), Lidforss citat s 11, I skolköbkonslllent Elsie Johnsons artikel är det kvinnans, husmoderns, uppgift att sköta hemmet De "övriga
familjemedlemmar" som bör hjälpa till är barnen, s 358 och 361. Lindholm s 377
betonar också att det är mödrars och döttrars uppgifter att göra det fint och trevligt
i hemmet medan mder och söner "sköta gården eller bygga hus, vara arbetsledare
på fabriken eller kapten på båten eller ansvara för någon annan syssla i samhället
På så sätt gives under din tid åt landet och folket nya viirlden:",
86(Justav Ekeberg (1932, 1938), se von friesen s 15-25 och l\funthe s 25-33,
87Yvonne Hirdman (1989) s 159-169 och (1994) passim. De manliga författarna
beskrev däremot hemmets och bostadens betydelse som en fråga för alla och särskilt för medborgaren, vilket i regel refererade till den manliga delen av befolkningen.
88Jfr Yvonne Hirdman (1989) om särartsfeminster och Kjell Östberg (1997) om
likhetslinjen,
89Gustav Ekeberg (1932,1938), Lidforss s 7, kursiveringar i original. Jfr även s 8 "vi
här hemma i Sverige".
90Gustav Ekeberg (1932, 1938), von hiesen s 15. Lindholm talar om "HUlJI/let,
hmJI!)'gdm ocb joslerlandel!' som "tre ringar". Han citerar s 378 och 379 ecklesiastikminister Arthur Engberg från år 1933: "Så vid!:,'<1s den andra ringen och växer ut till
den tredje, till nationen, landet, riket, den syskonkrets, som vår svenska folkstam
utgör, [.. ,] att hjälpa till att åt det svenska namnet skapa anseende och aktning slikt är att vara fosterländsk."
91 1360, PI:1, "Några av skolradions problem" s 3 f. Texten var översatt från engelska och författad av styrelsen för den engelska skolradion,
92 1360, FI:1, "Några av skolradions problem" s 3 f.
9.3Läf 1935:38 s 6 f.
94B60, 1"1V:1, Skolradiokonferensen 18~19/5 1935 s 43 f.
95Pia Lamberth (1991) s 35 ff. Möjligen skulle man kunna säga att innehållet också
överensstämmer med de böcker som enligt Pia Lamberth producerades aven rad
missionärsfruar, med ett religiöst färgat ideaL
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961935:1 s 2 f, citat s 2 av Lars Gunnar Sjöholm sade detta. Folkskollärarna uppmanades att gripa "händelser i flykten och ta dem som utgångspunkt. Barnen lever i
nuet."
97SL 1935:52 s 1465 f, citat s 1466.
98Ann-Katrin Hatje (1974) s 171-175 och Jan Larsson (1994) s 60-73, 124 f, 134,
138 f.
99Nils Edling (1996) skriver om hur sekelskiftetes egnahemsrörclse parades med en
nationell diskurs, s 348 ff, 368 ff, som gjorde "arbetarfamiljen till delägare i fosterlandet" (s 370) och en uppdelning mellan manligt-offentligt och kvinnligt-privat s
322--343,371. Jfr även Sten O. Karlsson (1993) som menar att bostadspolitiken
under 1930-talet uppvisade många likheter med de ideer som florerat kring sekelskiftet. SpecifIkt för trettiotalet var att bostadsfrågan, i sin praktiska lösning, blev ett
sätt att omsätta folkhemsidealet i praktisk handling genom att erbjuda medborgarna
hyreslägenheter till överkomliga priser.

Noter till kapitel 8
IB60, Fril:1, Skolradiokonferensen 18-19/5 1935 s 48. lIenry Pettersson.
2Jfr Ann-Kauin Ilatje (1974) s 171-174, Yvonne Hirdman (1989) s 89 och 149,
Henrik Berggren (1995) s 144 f, 149 f, Jan Larsson (1994) s 60--73 och lvfichael
Argenziano (1995) s 197-238. Samtliga författare diskuterar hur socialdemokratin
gjordes till en nationell rörelse under 1930-talet.
JAnn-Katrin I1atje (1974) passim, Ann-SofIe Ghlander (1980) passim,Jan Larsson
(1994) s 134---140 och Hjördis Levin (1997) s 52-73. Gunnar Richardson (1978) s
29-50 menar att 1930- och 40-taletls intresse för att mäta intelligens för att skapa
enhetliga skolklasser parat med nya ideer i psykologi och pedagogik följde i nativitetsminskningens spår och var uttryck för ett befolkninbl"Spolitiskt fokus under decenniet.
4]fr Karin \Viderberg (1978) s 108-116 om hur de reformer för att öka kvinnans
jämställdhet med mannen som genomfördes i huvudsak gynnade medel- och överklassens kvinnor.
5Jfr 0yvind 0sterud (1987) s 121 ff som sätter ett antingen eller mellan nationalism
och modernitet medan jag menar att båda aspekterna är delar av nationell identitet.

Noter till Summary
IAnthon)' D. Smith (1986, 1994), Benedict Anderson (1991, 1993), Nira YuvalDavis (1997) and Norman FairC!ough (1992), (1995).
2Gunilla Ilallden (1994), Karin Aronsson (1996), Virsten Drotner (1985), (1996)
och Karin Zetterquist Nelson (1998).

357

Bilaga 1
Sändningsdatum, programtitel och manuskriptförfaUare till skolradioprogram år 1935
Vårterminen,
19350107
19350108
19350109
19350110
19350111
19350114
19350115
19350116
19350117
19350118
19350121
19350122
19350123
19350220
19350221
19350225
19350227
19350304
19350306
19350311
19350313
19350314
19350318
19350320

häfte nr 31
"Hälsningstal", Per Edvin Skiild
"Från det stora kriget mot berberisbusken", H. LlIlldcvall
"Bland konstgödsclsäckar och utsädespåsar i lantmannamagasinet", Olo/Berg
".i\{itt lilla växtförsök", Go'ran KJlutssolJ
"Riksdagens högtidliga öppnande"
"Ett besök i riksdagen", GlojRall/gli
"Vad statsverkspropositionen berättar: I. Om statens utgifter", JosiflFe!Jllc
"Vad statsverkspropositionen berättar: II Om statens .inkoms ter", Jos~r fVe/inB
"På pastorsexpeditionen", I-Iarald Hal/hl
"rvled vägbyggare bland sprängskott och vägvältar", Bror
A. SjGjpll
"Hur man berättar vad man sett: I. Att se", Einar Ii/ie
"Hur man berättar vad man sett: II Att berätta", Einar
Ulk
"Små ovanor-stora pengar"
"Världens längsta undervattenstunnel", Ja/llIar Furuskog
"Almanackan-vår mest spridda uppslagsbok", Lorel1lz
LarJoJl
"Armfeltska karolinernas marsch över fjällen", Torsten
B/omberg
"Där träden fliUas", Harald T/estmall
"Hur svenska diktare framställt 'Kung Karl den unge
hjälte"', Arvid R.osel1
'~Angennanland, gränslandet mellan norr och söder",Jean
Bergll/lld
"Svenskminnen vid Donau", SigtJard iYIa/mbol,
"1\'[ed Jordan från källorna till havet", Gustav B/ombol,
"Spänn inte halsen när du talar", Ebba Berggren
"Jordan-den heliga floden", Gustav B/ombell,
"Bland svenska fruktodlare i Kalifornien", j''\fi/s Helger
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19350321
19350327
19350401
19350403
19350404
19350408
19350410
19350411
19350415
19350417
19350425
19350429
19350503
19350506
19350508
19350510
19350321

"Hur man kan använda telefonkatalogen", Kalin Sketfe
"Då Östersjön var en insjö", OscarJonssoJl
"Olaus lvfagnus", Klas Aqtli/olJius
"El Escorial", Bo }f/'illmrs
"Väggkontakten, sladden och ljusskylten") E{!y Ve/andel'
"Krönikan om hertig Erik", Gli/warAh/belg

"Laman-indianens kamel", Kar! En'kJohal1ssol1
"Elektrisk värme, glöd utan låga och rök", E4y Velander
"I Hansans dagar", Bellgt Bergman

"J olm \V'esley--en guds vandringsman", Al/Ila SIjrmset1
"Äggläggande däggdjur", TrmiclI Pehnoll
"Ett möte med Svea Rikes Ständer"
"Orrspel och tjäderlek---ett mikrofonbesök i skogen"
"Växtfotografering utan kamera", LorellfZ Bolin
"Djursk)'d och jaktvård",Alvid ullldbet;g
"Greta och Brita söka plats"
Extrainsatt sändning. "Resultat av skolradions pristävlan
Små ovanor-stora pengar" B60, 1935j\I1:7,

Höstterminen, häfte nr 33
19350909
"Hälsningsanförande", TonteJl Bob/iII
19350918
"rvIed Hedinexpeditionen i Asiens öknar, I", SI/eli [-Iedin
19350923
"Nathan Söderblom och arbetet för de kristnas enhet",
19350925
19350927
19351002
19351007
19351009
19351011
19351014
19351016
19351021
19351023
19351025
19351028
19351030

flJ11la So'renselI
"j\,fed Hedinexpeditionen, III: Hos högtidsfirande lamor i
Mongoliet", Cosla Moieli
"I-lur en glödlampa kommer till. l\likrofonbesök"
"j\fed Hedinexpeditionen, II: Till dc vandrande sjöarna",
l',,Ti/s Ho'mer
"Israeliternas ökenvandring", Jo/Ja/mes Lindblo!JI
"'111et Stora Kopparberget'", AllVar SHow
"Jubileumspristävlingens resultat"
"j\'fed L.itllH~; på upptäcktsfärd i 1700-talets Sverige", GIIIlnarA!JIberg
"Norrlandsviigar och nonlandsnirder före ångbåtars och
järnvägars tid", Cad DanielJSon
"Vad hällristningarna berätta för oss", Arl/JtlrNordhl
"En dag i en nomadskola", GMIl Berg/ors
"Elektriciteten i hemmet", Etfy Ve/eli/der
"Grönköpingsspråk", Eillar L)lie
"Barn och brandfara. Intervju. Pristiivlan utlyses"
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19351101
19351104
19351106
19351113
19351118
19351120
19351125
19351127
19351129
19351202
19351204
19351206

"Vilka ha fotograferat växter?", Lonmtz Bo/iII
"Talets klang", Ebba BClggren

"En skolresa i Engelbrelcts spår"
"Där Vasasonen satt fången. J\Hkrofonbesök"

"Tom Sa"\vyer. Radiopjäs i två avdelningar"

"En flygfard till England", Nils Helger
"Torn Sawyer. Radiopjäs i två avdelningar"
Bnmo Liljefors---en djurskildrare", SLY/eJ! StriimboJlJ
"Hur muskelmaskinen arbetar", IJlltlll Bo/ill
"Bland herdar och hjordar i Betlehem", CNs/al) B/omberg
"j\fed timret till havet", Harald T/es/mall
"Resultatet i pristävlingen 'Barn och brandfara'"
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Bilaga 2
Tidningsnummer och sida, titel och författare av berättelser i Folkskolans barntidning år 1935
"Karlavagnen"} A!fred Vemborg.
"lvIårten och tomtepojkcll", iV1a!ilJ ÖdllldJl.
"lvlajkens äventyr", GUlJvor Blfiving-Berg.

1935:1 s 2
1935:1 s5
1935:2 s 9
1935:3 s 13
1935:4 s 21
1935:5 s 25
1935:5 s 28
1935:6 s 33
1935:7 s 37
1935:7 s 42
1935:8 s 46
1935:8 s 52
1935:9 s 62
1935:9 s 57
1935:10 s 58
1935:11 s61
1935:11 s 65
1935:12 s 69
1935:13 s 73
1935:14 s 82

"Trolikäppen", Ester Ja!mincn.
"Lång näsa", E/ias Grip.
"Lyckopåsen", Hedda LLUldstriJin.
"Näckens speger', Kerstin {Fes/man.
"Lilla Lenas födelsedag", Bd/ta Kilander-SalJlhl.
"Snurrentass går ut på vandring", Ol!} RJJdIJa!JJ!IIar.
"Den sluga husttun", Emsl JOlsOII.
"Herr Grå och lilla tåttfröken", Bdta KNclJIder-Sa!JIilJ.
"~{od", Ester S a/millen.
"Kniickkalaset", A!fred VembOfg.
"Enmånskenspromenad", Irelle S:t C;yrJonsson.
"Karl-Emil och kungsfjärilen", Emsl Jo/SOIt.
"Agalös", Usa HiigeliIl.
"Kycklingen som ville lära sig simma", Emsl JotsOIt.
"Gummigubben", Simoll Ltmd.
"En hel näve gullpengar", Ester Sa/millelt.
"Klampcklump, Silverslick och Lilla Sol", 011)' RJld-

1935:14 s 85
1935:15 s 94
1935:15 s 97
1935:16 s 101
1935:17 s 106
1935:17 s 108
1935:18/19 s 114
1935:20 s 126
1935:21 s 137
1935:21 s 140
1935:22 s 145
1935:23 s 150
1935:24 s 157
1935:25 s 161

"Tut-Pelle", Ailla Ar/ess.
"Trollskorna", Lisa Öster/liNd.
"Den olydiga bjömpojken", Lisa Bemer,
"Flickan som inte kunde säga tack", Lisa BenJel:
"Lasse", J-Hälta von Post.
"Bergatrollet håller bröllop", Usa Öster/mul.
"Per-Olof och 1\Jors dag", Blitta KHallder-Sah/iII,
"Nicke, Nocke och rövarna", EsterJa/millen.
"Tvillingsystrarna och Skålegubben," Ester Sa/millelt.
"Bocken och bidrottningen", Rlf/h StJeIlSSOIt.
"l\.fånresan", Eillar F. 1\1åI/SSON,
"Lilltrollet och solens ansikte", Otty Rndha!IJ!JJat:
"l\Hster Klipsk och Snuppesnurr", Ester Sa/mil/w.
"Tre gyllene regler", ful/h S/Jenssol/.

haJJmJat~
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1935:27 s 173
1935:28 s 182
1935:29 s 189
1935:30 s 197
1935:31 s 201
1935:31 s 206
1935:32 s 209
1935:33 s 213
1935:34 s 220
1935:35225
1935:35 s 229
1935:36 s 233
1935:37/38 s 238

"Hans och Greta och fars hypotek", Ni"i RalJJsqy.
"Den sjunde sonen", EmslJolSOII.
"Trolleskutt och flygmaskinen", O/ty RudhallJJJ/ar.
"Trollbergct. En sägen från Östergötland", Elias Glip.
"Jättarna, som [mIna sin överman", Ester Salminon.
"De okynniga getterna", Emil JO/SOII.
hPutte och månen", VMor lv!yrin.
"Fyrväpplingens äventyr", Emsl fotson.
"Bröllopsfiolen", Lim Berm!!:
"Det hemlighetsfulla slottet", A/bat Fyrd/Il.
"När västanvinden skulle hjälpa nordanvirldcn", Anna-Grej
BJöik.
"När Lasse skaffade regn", SIIila E,7{,:rSOJl.
"Tri55e och Trasse dela ut julklappar", Ot!y 1?.JldhoIl/IJIO/:
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Bilaga 3
Tabell 7. Frågor, svar och övriga yttranden av aktörerna
.
. S ko Ira d'loproaram va• rtel'mmen
.
1935
I SIU
Program

19350118
19350109

19350123

Totalt

7

O

O

9

7
2
5
5

O

O

3
2
4
36

10
31

13
12
4
9
10
2
28
18
15
14
2
9
12
2
16
10

20
19
11
14
24
2
41
51
19
53
2
29
33

Folkskollärare Sjögren
Vägingenjör Dahlberg
Lisa
Ragnar
Lärare
Övriga

Margit
Kalle

19350221

Ann-Mari

19350227

Ingvall
Elev
r,årare
Ante och Stig
Forstmästare Vestman
Sigrid
Fru Ebba Berggren

19350321

Öwiga)'ltrtJlldm

Pltlgor

Erik
Farbror Andersson
Övriga

19350314

SMf

Aklo'rer

Ebba
.l\Iärta

l'röken
Totalt

5
O

O

3
2
1
102
17

6
13

29
8
9
9
265

O

3
O
17

19
74
O

7
11
28
6
8
12
O

245

13

12
17

28
23
4
273

77

118
34
30
53
52
44
44
13
783

Kall" 1160, 1935Ml,6-7
Kommentar: PrognuntitJarna var 19350118-".l\Ied vägbyggare bland
sprängskott och vägvältcr"; 19350109-"Bland utsädespåsar i lantmannamagasinet"; 19350123-"Små ovanor - stora pengar"; 19350221-"Almallackan,
vår mest spridda uppslagsbok"; 19350227-"Där träden fållas"; 19350314-"Spänn inte halsen niir du talar" och 19350321-"Hur mall kan använda telefonkatalogen"
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Tabellförteckning
Tabell 1: Antal professorer och lektorer respektive folkskollärare och
överlärare som producerade program i skolradion åren 1929-1939 s

48.
Tabell 2: Antal fotografier respektive aunat bildmaterial med andel människor i SIJwskafiiredmg v1.r- och höstterminerna 1935 s 84.
Tabell 3: Antal bedttelser, serier, illustrationer/teckningar, verser/sånger
och redaktionella texter i Po/ksko/alJJ barl/tidning år 1935 av kvinnor
och män s 88.
Tabell 4: Illustrationer/teckningar med antal personer uppdelade på barn,
vuxna alternativt barn och vuxna .i Folkrko!alls bamtidlfillg år 1935 s 90.
Tabell 5: Antal berättelser, illustrationer/teckningar och sener med antal
barn uppdelade efter förekomsten av ruckar, pojkar alternativt flickor
och pojkar .i Folkskolans bamtidlliJlg år 1935 s 91.
Tabell 6: Antal illustrationer/ teckningar och serier med barn uppdelade på
om de framställts i inomhus~ eller utomhusmiljö i FolkskolaJls bamtidniJlg år 1935 s 92.
Tabell 7: Frågor, svar och övriga yttranden av aktörerna i sju skolradiopro~
gram vårterminen 1935 bilaga tre.

Förkortningar
FB
Läf
SEfrlKO
Si,F
SF

SFF
SFV
SI,
SOU
TfSL

VB

FolkskolaJlJ bamfidniJlg
Tidskriften Liiran'JlJI~fl;rb!Jndet
Svenska Elektriska .J\Jaterialkontrollanstalten
Sveriges AlLnänna Folkskollärarföreni.t1g
SWJlskajO'redra,g
Sveriges Folkskollärarinnors Förbund
Svenska Folkskolans Viinner
SZIeJ/sk Uirat1idniJ{g
StateJ/s qf}cJlI/iga IIfredJling
TidniJlgJ(ir S/Jniges LÄIVJJerk
1'1. B. F.Lldio(jtinJ"/s verksam/Jehbmitte!se
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